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 רבד חתפ

 תולנכרת בותכל דמלת היתובקעב ואוביש הלאבו וז דומיכ תדיחיב

 לקחשמ חותלפ ,בשחמ תרזעב רויצ ,לשמל םינרוגמו םינרש םלימרחתב

 דוביע ,םליטמתמ םיבושלח ,םיליטקדלד םיקחשמ חותיפ ,היזיולט-בשחמ

 ...דרערו ...דועו סינותנ

 בשחמ לש כ05-הרו 28516-ה תפש תא דמלכת תורבוחב תומדקתה ידכ ךות

 .ךתושרל דמועש בשחמב דלמתמ שומיש ךרות תינתלעפ ךרדב 1-0

 :תוירקיע תורטמ יתש הנרשארה דרמילכה תדיחיל

 םשלילילו 28516 תפשב בשחמ תרוינכות לש דרסיה יגשרמ תא ריכהכ * 

 .תונלנעמ תריפרג תוינכרת חותיפב םתוא

 רכ ?דכ ךות .1פ5%א לש תונרוגמה הכירעה תוטיש תא ךתוא דמלל =

 .בשחמה לש םל?שקמה חרל תלעפהב האלמ הטללש ךמצעל הנקת

 .לכועפלו בושחל שרדנ התא סולסל דעו הלחתההמ :דרמילה תטיש יבגלו

 תרשרדנה תריוליעפה לכל תובושתה תא ךל רקפסי תורברוחהו בשחמה

 .ךרדה לכ ךרואל ןוחטבב םדקתהל לכות ךכו ,ךממ

 סע דדומתהל דלמת הסנ תרברושתל הנופ התאש ל?נפלכ - תפסונ הצענ

 - םשו הפ תואיגש תיישעמ שרשחל ךל לאו ,ךמצע תוחוכב תויעבה

 .הלוחל ךפהלר רתוי ליע? היה? דרמללה תאז ךרדב קר

 הנהמ דרמיכ תכרבב

 לקסללק קחצלירו םדק ינד

 הדלמל תוכרעמ - "תבשחמ"



 א קרפ
 הביתכ תנוכמכ 6-ה

 אובמ

 .ול בותכת התאש ,בשחמ תוינכות עוציבב אוה בשחמה לש וחוכ רקיע

 חול םעו בשחמה םע תלנושאר תורכיה תושעל ל?דכ ,ןושאר בלשב ,םלוא

 םילדג רפסמבו םיעבצב ,םלנוש םלנמלס סיפדהל דציכ דמלת - םלישקמה

 .ךסמה לכ ינפ לע

 .ךשמהב בותכל דמלתש תולנכותל הבוט הנכה הווהלי הז רבד

 בשחמה תקלדה

 !םלטקסיד אלל ,רמולכ - םיקלר ולש םלננוכה רשאכ בשחמה תא קלדה (.

 ותרוצ) בהבהמ ןמסמ ןכו 0% תעדוה ,תורתוכרפסמ תועלפומ ךסמה לע

 ...תוללעפ ךשמהל ןכומ בשחמהש ןמיס הזו ("-" אוה ןמסמה לש
 ןועטל ךילע הזכ הרקמב ,ךכ גהנתמ ונלא ךלש בשחמהש ןכתי הרעה

 .(א קרפ ,4 הדלחל האר) 6024510 תארקנה תינכות

 םינמיס תספדה

 .םלרפסמ ןכמ רחאלו תויתוא הללחת .םישקמ לנלמ לכ לע ךנוצרכ שקה

 .קתקתמ התאש המ לכ סלפדמו דואמ ןתללצ בשחמה לכ האור התא

 םוקמב ותוא סיפדמ בשחמה ,והשלכ שקמ לע ץחול התא רשאכ !בל םלש

 .ןמסמה אצמנ וב

 ןמלסה תספדהל ןכומו הנלמי דחא "םוקמ" ץפוק ןמסמה הספדהה רחאל

 .אבה

 תולודגו תונטק תויתוא

 ?(8) תונטק תולתואב וא (4) תולודג תויתואב וישכע בתוכ בשחמה םאה 2
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 :רכ םגו ךכ םג בותכל לגוסמ ךלש בשחמה

 םס .00|6805א שקמה לע ץחל
 םס

 תא ןילצמ רויאבש רחשומה שקמה

 םס .םישקמה חול לע הז שקמ לש ומוקמ

 הולתואב סיפדמ בשחמה וישכע

 תויתואב סיפדמו רזוח בשחמה - 04250008 לע תפסונ םעפ ץחל

 םישקמה תא רוקח

 םס ?"6" - רלוד ןמיסה תא סליפדת דציכ
 םס
 םס
 םס
 םס

 :ךכ הנה

 םס לנש אוצמל לכות םישקמה חול לע
 םס

 -/ : 5[ :שקמ

 םס ) / םע םישקמה םה הלא)

 :5ֶפ סיפדהל ידכ

 58187-ה ?שקממ דחא לע ץחל

 ...הפרת לאו

 .5-ה ןמילס םע שקמה לע םג ץחל זאו

 ?581עצ-ה לשקמ ל?נש ןיב לדבה של םאה

 !בשחמה לע תאז קודב

 שומלשה תוחונ ל?פל הלא םלישקמ ל?נשמ דחאב שמתשהל לכות :הנקסמ

 !ההז םתלועפ .םהב

 ?5 שקמ לע אצמנה % ןמיסה תא סיפדת דציכ

 ?הלאש ןמיס סיפדת דציכ



- 

 (ך 5

 רחאל לכ האור התא .והשלכ שקמ לע | תכשוממ הציחל ץחל וישכע

 הז רחא הזב לטמוטוא ןפואב סלפדמו רזוחה בשחמה תמיוסמ היהשה

 . ןמלסה תא

 לע ץוחלל ךישממ התאו הרוש ףוסל עיגמ ןמסמה רשאכ הרוק המ

 ?םל שקמה

 ! הסנ

 (61 דומעב 1 הבושת) ?ךסמה בחורל םיסנכנ םינמיס המכ

 הקיחמה שקמ

 שקמה עצבמ המ

 !רמצעב קודב

 תא קחומו הלאמש זז ןמסמה הז שקמ לע הצלהל רחאל לכ האור התא

 .םש אצמנה ןמיסה

 .(2408528408) הקלחמה שקמ ארקבנ הז שקמ

 0 הרפסה

 סלפדהל ?ידכ םלאתמה שקמה לע ץחל

 ,ספא

 )0 :ךסמה לע סלפדה בשחמה הבוגתב

 ?דכ תאזכ הרוצב ספא סליפדמ בשחמה

 .(תללגנאב) 0 תואהמ וללדבהל זםסססס ססססס

 תא הארו (5 שקמה דיל אצמנ) 0 תואה תלבקל םיאתמה שקמה לע ץחל

 .ךסמה לעש ספאה ןיבל ונלב לדבהה

 .(הלודג 0 סיפדהל גאד)

 .תורפיסב גוהנכ 08 ךכ ספאה תא בותכנ תבשחמ תורבוחב ,בגא

 ךסמה תא םיקנמ
 ךסמה תא םיקנמ

 !?דמל סומע ךסמה הז בלשב

 .ותוא תוקנל םינינועמ ונא

 :םישקמ לנשב שמתשהל ךילע ךכ םשל

 6%| שקמ לע ץחל
 םטסססס ססססס

 ...זאו - ץוחל ותוא ראשהו



 :(41סחו6 שקמה לע םג ץחל ( 2

 שסבסבסס שנססכסכסכ

 הקונ ךסמה בטיה תלעפ םא

 .ךסמה לש הנוילעה תילאמשה הנליפל ץפק ומסמהו

 לבא

 דמלת תאז תרבוחב דוע .וקחמנ אלש םליללמ 10 ורתונ ךסמה תיתחתב

 .ןהב שמתשהל דצלכו םליללמהמ המכ לש ןשורליפ תא

 ךמש תא בותכ
 .ךתחפשמ םשו ל?טרפה ךמש תא בותכ 6

 .ךתחפשמ םש ןיבל ל?טרפה ךמש ןיב חוורל קוקז ?אדוב התא

 :ןאכ אצמנ חוורה שקמ

 ה - לשומלש דואמ אוהש ןוויכ

 0 .דחולמב ךורא אוה םם

 טס .ךסמה תא הקנ - ?תמללס

 ןמסמה ישקמ

 המישמ

 0585 2 ךתחפשמ םשו ךמש תא בותכ

 :ךסמה זכרמב

 תוכחלו חוורה שקמ לע הפוצר הצלחל ץוחלל אלא ,הרירב ךל התיה אל

 .ךרעב ךסמה זכרמל עילגל ןמסמהש דע

 ...תלטנגלא ךכ לכ אל ךרד תאז

 לע םוקמ לכל ןמסמה םע עונל רתוי הללעלו הרצק ךרד שי לכ ,ךל עד

 .ךסמה

 4 של םלשקמה חול לש ןלימל דצב

 .םינוויכ 4-ל םלציח םע םלישקמ
 [3(כ(כזכסכ [(כ([3[כ

 .ןמסמה ?שקמ םה הלא



 .ןמסמה לע םתעפשה תא הארו הלא םישקמ לע ץחל ( )

 ץחל - תורפס םיסליפדמ םלישקמה ןמסמה לע לועפל םוקמב םא :הרעה)

 . (אטת-206%8 שקמ לע תחא םעפ

 .(םדוק דומע האר ?דציכ רכוז אל) ךסמה תא הקנ ( ,)

 המישמ

 לש ןוסכלא ךסמה לע רייצ

 ."*" - תויבכוכ

 :ןאכ אצמנ תיבכוכה ןמיס

 ננטש כ זנסכ

 סיפדהל ךישממ התאו ןותחתה הצקל עיגמ ןמסמה רשאכ הרוק המ
 !הסנ - ?תויבכוכ

 .ךסמה תא הקנ (₪

 ש/וסדוו 40 :הנושארה הדוקפה
 :האבה הדוקפה תא עצבל בשחמה לע דוקפ הקונ ךסמהש רחאל ( 2

 (40-בחור - תירבעב) חג 0
 ו

 חוור תויהל ךירצ ןאכ

 .(בחור אוה תירבעב ח1כ781 הלימה שורלפ)

 .ןאכ העיפומ איהש יפכ קוידב הדוקפה תא בותכ (2

 .ךסמה לע דחולמ רבד םוש הרק אל ןיידע

 :התע הז תבתכש הדוקפה תא עצבל בשחמל עידוהל לדכ

 (- שקמה לע ץחל 6.

 . צד םח ארקנ הז שקמ

 תויתואה ,בטלה תלעפ םא

 וחפנתה ךסמה לעש םירפסמהו
 טס נסב(סכ שסססנםנ

 .תחא תבב
 והשלכ יונישב ןיחבת אל ,ינועבצ וניאש בשחמ ךתושרב םא הרעה

 .רסמה לעש םינמיסה לדוגב

 ?חםאדחח תצהלש רחאל 5פצאדהא תת80%8 :ךל עלדוה בשחמה תאז םוקמב םאה 2
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 אל?הש ל?פכ קוידב הדוקפה תא בותכל תדפקה אלש ןמיס ,בצמה הז םא

 (?חוורה תא סיפדהל תרכז םאה) .םדוקה דומעב הבותכ

 ןבומכ חכשת לאו - תונקלידב הדוקפה תא בותכו רוזח הזכ הרקמב

 .םאדמא שקמ לע הציחלב םייסל

 אוה - רמולכ - 08 עלדומ אוה הדוקפה תא עצבל םייס בשחמהש רחאל

 .תוללעפ ךשמהל ןכומ

 .םלנוש םישקמ לע קתקת

 הלאמ רתול םילודג םיספדומה םינמיסה ?כ ךכל בל םש לאדוב התא

 .ןכל םדוק ועיפוהש

 ?הרושב בשחמה וישכע סיפדמ םינמיס המכ

 !תאז קודב

 (61 דומעב 2 הבושת)

 ?תונטקו תולודג תויתוא סליפדהל לוכל בשחמה וישכע םג םאה

 (לשמל ,8-ו 8)

 ! הסנ

 :םכסנ

 .הרושב םינמלס 40 סיפדהל רבע בשחמה 1218 40 תדקפ רשאכ

 ?הרושב םינמלס 80 סיפדהלו רוזהל בשחמה לע דוקפת דציכ

 ! הסב

 .הדוקפה תא עצבל בשחמהש ידכ שקמ לע ץוחלל חכשת לא

 (61 דומעב 5 הבושת)

 :הרעה

 :העדוהה העיפוה אאזמפ תצחלש רחאל יכ ןכתל

 5 אד הא חסה

 ...בצמה הז םא !הדוקפה תא ןיבה אל בשחמה יכ ,רבדה שוריפ

 םוקמב חוור סלפדהל חכשת לאו שדחמ הדוקפה תא בותכו רוזח

 .הדוקפב םיאתמה
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 .הרושב םינמיס 80 סיפדהל רזוח בשחמהו הקונ ךסמה בטלה תלעפ םא

 ?הרושב םלנמלס 30 סלפדהל לוכל בשחמה םאה

 !הסנ

 :עלדומ בשחמה הז הרקמב

 דז 6 ץחא6110א

 .הרושב םינמיס 80 וא 40 קר סיפדהל לגוסמ אוהש הביסהמ תאזו

 :םכסנ

 רובעל בשחמה לע דוקפל לוכלי התא הדוקפה תרזעב <

 .הרושב םיגמילס 40 סיפדהלו

 הדוקפה תא עצבל בשחמה רובע השוריפ םאזפא שקמ לע הציחל <

 .תבתכש

 בלתכ תועט שי הדוקפב יכ הלגמ בשחמה םאדמא תצחלש רחאל םא =

 תאזו) "5פצאדהא 8808" :עלדול אוה םלינבומ ל?תלב םלנמיס וא

 .(םאדתחפ שקמ לע תצחלש רחאל

 םינמלס  תספדהל רובעל בשחמל תמרוג 1218 80 הדוקפה *

 .הרושב

 .הרושב םיגמיס 40 סיפדהל בשחמה לע דוקפו רוזח

 הלאש

 .םהשלכ םלנמלס רפסמ קתקת

 ?חםאדחא שקמ לע ץחלת םא הרקי ךתעדל המ

 ! הסנ

 בותכ רשא תא עצבל הסנמ בשחמה םאדשא שקמ לע הציהל רחאל ,רוכזכ

 השקתה תועמשמ ירסח םלינמלס םיבותכ ולה הרושבש רחאמ .הרושב

 .פצאדגא םפפסַפ :עילדוה ןכלו הדוקפכ םתוא ןיבהל בשחמה

 (8 דומע האר ?דציכ רכוז ךניא) ךסמה תא הקנ (2

12 
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 המישמ

 א % א א א % א א א א % *% * ךותב ךמש תא בותכ

 % ולב גסמ . / (%) לש תרגס

 , 005 5 * ירוד
 % % :אמגודל .ךסמה זכרמב

 א א ל א לא ל א אא א %> < %

 ..האלה רובעו ךמש תא אשונה טלשה תא קחמת לא - תמייסש רחאל

 תואיגש ןוקיתו הקיחמ

 .תואיגש ןוקיתו הקלחמ לש תוטישב טורלפ רתיב וישכע קוסענ

 הרושב ןמיס תפלחה

 :האבה םירפסמה תרוש תא ,ךמש תא אשונה טלשל תחתמ ,בותכ

8 7 6 4 4 5 2 1 

 העיפומ 4 הרפלסה :םלרפסמה ףצרב "תועט הלפנ" "כ בל תמש "אדו

 . 4 5 .... םוקמב םילמעפ

 ?תאז ןקתת דציכ

 ,4 דע םירפסמה תא ,הקלחמה שקמ תרזעב קוחמל ןבומכ לוכי התא

 .שדחמ םתוא בותכלו רוזחל ןכמ רחאלו 5 בותכל

 :רתול הליעי ךרד שי ךא

 תחתמ אצמלש דע ,ןמסמה ישקממ דחא תרזעב ,הלאמש ןמסמה תא זזה

 .5 הרפיסה לע שקהו 5-ל ךופהל הצור התא ותוא 4-ה

 .8-ל ןימלמ הרזחב ןמסמה תא זזה וישכע (2

3 



 המלש הרוש תקיחמ

 לש טלשב עוגפל ילבמ הלוכ םירפסמה תרוש תא קוחמל ךילע וישכע

 .ךסמה לעש ךמש

 הקלחמה שקמ לע הפוצר הציחהל ץוחלל ,ןבומכ ,אלה תחא הטיש

 ...רתול הזלרז ךרד של ךא

 .₪56 שקמ לע ץחל ( 2

 ה הרושה לכ לכ האור התא

 םם !ךסמהמ הקחמנ

 הרוש ךותב םינמיס תקיחמ

 :האבה הרושה תא בותכ ₪

8 7 6 5 4 4 5 2 1 

 ?תועטה תא םעפה ןקתת דציכ

 :התוא קוחמל ךילעו תרתולמ 4 הרפיס טושפ של םעפה

 :ךכ םשל

 - תרתולמה הרפיסל תחתמ לא ןמסמה תא אבה (,,)

 תרתולמה הרפלסה

8 7 6 5 " 4 2 1 

 5 : 6! שקמ לע ץחל הז בצמב ()
 מ המלענ תרתולמה הרפיסה

 וי .רגסנ חוורהו

 התיבה ךלוה ןמסמה
 ללב ךסמה לש הנוילעה תילאמשה הניפל ןמסמה תא איבהל ךילע תעכ ( )

 .רבד קוחמל

 לוכל רבכ התא ךא ,ןמסמה ?שקמ תרזעב תאז עצבל ,ןבומכ ,תלוכל

 :רתול הטושפ ךרד שיש שחנל
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 .וסחוס שקמ לע שקה

 םס בטלה תלעפ םא

 6 הניפל ץפק ןמסמה
 םס

 םס .הנוילעה תילאמשה

 (ןמסמה לש "ותיב"ל תבשחנ הנוילעה תילאמשה הניפה)

 הרוש ךותב ףסונ ןמיס "תליתש"
 :האבה הרושה תא בותכ

8 7 6 55 2 1 

 ."הרומח" תועטה םעפה

 .הרובע םוקמ ןיא םגו - הרסח 4 הרפיסה

 :תאזכ תורשפא לע םג ובשח בשחמה יננכתמ

 :הרפיסה הרסח וב םוקמל ןימלמ ןמסמה תא אבה

 הרפיס הרסח ןאכ

8 7 6 5 2 1 
+ 

 ןמסמה תא ןאכל אבה

 ה !חפ שקמ לע ץחל הז בצמב

 - 1א5887-ל רוציק אוה 1א5)

 טס (סנכה
 .5 הרפיסה לש ןותחתה הקלח לע בהבהמ אוהו לדג ןמסמה

 ,הרושב יעבטה המוקמל תסנכנ אילה ךלא הארתו 4 הרפיסה לע ץחל תעכ

 .םוקמ הל תונפמ ן?ימימש תורפסה לכו

 ? שקמה לע ץחלת וישכע םא הרקל המ

 ! הסב

 .ךסמבש םירפסמה תרוש תא קחמ

 (14 דומע האר - ?ךיא רכוז ךניא)

 המישמ
 (9 דומע האר ?ךיא רכוז ךניא) .ךסמה תא הקנ

 :וילע בותכ

 תא עטא50 או 8

 .שדחמ התוא בותכל ילב תבותכה תא ןקת תעכ (2

 (בשחמה לע אצמת הנוכנה תבותכה תא)
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 םס

 סם ₪
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 :םייניב םוכיס

 .ןמסמל לעמש ןמיסה תא קחומ בשחמה | שקמ תרזעב *

 .ןמסמל לאמשמש ןמיסה תא קחומ בשחמה | שקמ תרזעב *

 .ךסמה לע המלש הרוש קחומ בשחמה | שקמ תרזעב *

 ללבמ הנוילע תילאמשה הנלפל ץפוק בשחמה שקמ תרזעב *

 .ךסמה תא קוחמל

 .הרוש ךותב םינמלס לותשל ןתינ שקמ תרזעב *

 .ךסמה תא קחומ בשחמה - םלשקמה תרזעב *

 .ךשמהו ךסמה תא הקנ

 הנומתל םיסנכנ םיעבצה

 ?לנועבצ אוה ךתושרל דמועה 18%-ה םאה

 ('ב קרפל רשל הנפ ל?נועבצ וניא ךלש בשחמה םא) .ןאכ ךשמה ןכ םא

 60 ה

 (9 דומע האר ?דציכ רפכוז ךנליא) .ךסמה תא הקנ

 :האבה הדוקפה תא עצבל בשחמה לַע דוקפ

1 60.0 

/ 

 חוור תוליהל ךירצ ןאכ

 ?הדוקפה תא בותכל תמייס

 עצבל בשחמל עידוהל תנמ לע שקמ לע הצלחלב םילסל חכשת לא

 (10 דומעל הנפ ?הזלא רכוז ךנלא) .הדוקפה תא

 .לוחכ עבצב 0%-ה תא סיפדה בשחמה בטלה תלעפ םא

 לכ תא סיפדמ בשחמה ךליאו התעמ לכ האור התא - םינמיס רפסמ ספדה

 .לוחכ עבצב םינמיסה

 .4 ל?רודיסה ורפסמש עבצב בותכלו רובעל בשחמה לע דוקפ

 (61 דומעב 4 הבושת)

 שקמ לע הצלחלב םליסל חכשת לא



 :םכסנ

 ,ותוא גצילמה רפסמ שי עבצ לכל

 (4 ,3 ,2 ,1) -  אוה לוחכה עבצה לש ירודיסה רפסמה

 (4 ,5 ,2 ,1) -  אוה םודאה עבצה לש ירודלסה רפסמה

 ,18א-ה לש האלמה םיעבצה תמישר תא אצמת 65 דומעבש א חפסנב

 .םלירודלסה םהירפסמו

 עקרה תא םיעבוצ
 :עצבל בשחמה לע דוקפ ₪

1 0005 
 ו

 :הזה שקמה לע אצמת קיספה תא

 [3[3נככ נססססס

 ?קאדחא לע ץוחלל תרכז םאה

 .לוחכ עקר לע ריהב הטנגמב וספדוה תולתואה בטיה תלעפ םא

 :םכסנ

 םינמיסה עבצ לע טולשל ןתינ 600108-ה תדוקפב ןושארה רפסמה תרזעב

 וילע עקרה עבצ לע טולשל ןתינ לנשה רפסמה תרזעבו ,םיספדומה

 .םלספדומ םלינמיסה

 !0-7 םיעבצב קר שמתשהל לכות עקרה תעיבצ ךרוצל :הדעה

 .קורל עקר לע םודא עבצב בותכל בשחמה לע דוקפ (

 (61 דומעב 5 הבושת)

 ?קורי עקר לע םודא עבצב וישכע בתוכ בשחמה םאה %?

 - ןכ םא

 (9 דומע האר ?רכוז ךניא) ךסמה לכ תא קחמ (2

 ?עודמ ?עבצנ אוה עבצ הזלאב 7
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 .לתכונה עקרה עבצ תרזעב ךסמה תא הקנמ בשחמה

 .קורלב עבצנ ךסמה לכ ןכל

 .םודאב ךסמה לכ תא עבצ ( 2

)0 = 

18 

 (61 דומעב 6 הבושת)

 םיילושה תא םג םיעבוצ
 היז?ולטה ךסמ לכב הביתכ ךרוצל שמתשמ ונלא בשחמה יכ תנחבה לאדו

 :םלללוש רליאשמ אלא

 ןסמה

 808078 - םיילושה

 ?םליללושב םג בותכל רשפא םאה

 ?םתוא עובצל רשפא םאה

 :םתוא עובצל רשפא ךא - םיילושב בותכל רשפא יא - ןכבו

 :בשחמב דוקפ

4 ,2 ,1 6008 

 .םודאב ועבצנ םיילושה לכ תיאר תאדתא ץוהלל תרכז םא

 ?ךסמה תא הקנת הז בצמב םא הרקי המ

 !הסנ

 :הנקסמ

 .םיילושה עבצ לע עיפשמ רבדה ןיא ךסמה תא הקנמ התא רשאכ

 .עקרהו תויתואה עבצ תא תונשל ללב - לוחכב םיילושה תא עבצ

 (61 דומעב 7 הבושת)

 :הנקסמ

 .םיילושה עבצ לע טלוש (ישילש ,ינש) ה רפסמה

 דע  -מ םיעבצה תא לבקל לוכי עקרה עבצ לכ ונרמא

 ?םיללושה ?עבצ לע םג הלח תאז הלבגמ םאה

 ! הסב



 תינועבצ םוכס תמישמ

 :ךכ תוארהל ךסמל םורג ,001208 תדוקפ תרזעב

 סלמודא םיילוש

 לוחכ עקר

 ,.ה94יפ9%| | תרגסמ

 % | -------הקורל

 % צ0ב27 אפפא %
 % < החפשמ םש

 % א א א ל א % א ל " לוגמב

 לטרפ םש

 בוהצב

 .הבושת ךל ןתלנ אל םעפה

 ...הלק אל אלה - המלשמה םע תונלבסב דדומתה

 ...קרפה םויסלו
 ךכ ידכ ךותו הביתכ תנוכמכ 26-ה תא לצנל דציכ תדמל הז קרפב

 .םינוש םינוקית ךורעל ידכ םינוש םישקמב שמתשהל תדמל

 לע דוקפל לכות התרזעב רשא ח1211 הדוקפה תא תרכה הז קרפב

 .הרוש לכב םינמיס 80 וא 40 סלפדהל בשחמה
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 ב קרפ
 סיכ בשחמכ ק6-ה

 ןובשח תולועפ עוציב
 .ללכושמ סיכ-בשחמ םג אלא הביתכ תנוכמ קר אל אוה ךלש בשחמה

 רוביח תלועפב

 :האבה הרושה תא בשחמב בותכו ךסמה תא הקנ

 קחדאד +5

\ 

 חוור חכשת לא

 ללגרתה לש האצותה תא (281א%) סיפדהל בשחמל תרמואה הדוקפ תבתכ

 .2+פ5

 .סָּפְדַה- תירבעב ותועמשמ (טֶויְרַפ) :חואד

 .ןבומכ ,הדוקפה תא עצבמ ונלא ןיידע בשחמה

 שקמ לע ץוחלל ךילע ךכ םשל

 .תאדמא ץחל

 ,0%א בתכ םגו (7) האצותה תא בתכו הדוקפה תא עציב בשחמה הבוגתב

 .תוליעפ ךשמהל ןכומ אוהש רמולכ

 םישקמה חול לש ירפסמה קלחב שומש

 לנמלסו תורפס ישקמ לש תוכרעמ יתש אוצמל לכות םישקמה חול לע

 .ןובשחה תולועפ

 ןובשח תולועפ עוציב ךרוצל

 לרפסמה קלחב שמתשהל דואמ חונ

 .םלשקמה חול לש כ כסככ(כ ( נז זנזכ

 .םישקמה חול לש ירפסמה קלחהב תאצמנה 6 הרפיסה לע ץחל (2)
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 ןמסמה תא זיזה אלא 6 הרפיסה תא סיפדה אל בשחמהש יאדול בורק

 .הנימל

 :(תורפסה ראשו) 6 הרפיסה תא סלפדהל בשחמל םורגל ידכ

 ₪טה-|(06א שקמ לע תחא םעפ ץחל

 .םירפסמ סיפדי בשחמה זאו

 ןמסמה ?ישקמ תא לבקל ןינועמ
 סטבססס סשסססס

 ?הרזחב

 .אשא-200%א שקמ לע בוש ץחל

 ?רוביחה ןמיס םע םלשקמ לגש תוהזל חילצמ התא םאה ,בגא

 לפכ תלועפ
 .5א3 בשחל בשחמה לע דוקפ וישכע (

 !בל םיש

 (םדוקה קרפב תורגסמ טוטרש םשל התלא תשמתשהש) * תיבכוכה

 .לפכה ןמילסכ בשחמב תשמשמ

 .םישקמ לגש לע אצמת התוא םג

 3*5 :תוארהל ךירצ ליגרתה

 קקזאד בותכל חכשת לא < סםסססס ססססס

 .ליגרתה ינפל

 .ליגרתה תא בותכל תרמגש לרחא עאזמא ץוהלל הכשת לא <

 :ףסונ ליגרת בותכל הצרתש םעפ לכב ךסמה תא קוחמל ךירצ ךניא *

 .בשחמה לש 0א תעדוהל תחתמ ףסונ ליגרת בותכו ךשמה טושפ

 קוליח תלועב
 20 4 :בשחל בשחמה לע דוקפ

 ! הכח

 20 4 :ךכ ןמוסמ בשחמב קולליחה ןמלס

 :ןאכ אצמנ אוהו

 (נסוטטסנס (3( ככ
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 הדיח

 \ :הזכ קוליח ןמיס םג אצמת םישקמה חול לע

 :ןאכ אצמנ אוהו
 םס

 םס ?ודיקפת המ
 םסט

 םסו| ! הסב
 םסט

 (61 דומעב 8 הבושת)

 רוסית תלועפ

 21-7 :הזכ ליגרת עצבל בשחמל ות

 5 זא םל?לללש םירפסמ רלכמ התא םא
 ה .7-21 עצבל וילע דוקפ

 םס
 םם

 הדיח
 :אבה ללגרתה תא עצבי בשחמהש רחאל ךתעדל לבקתת האצות הזיא ל

2 4+10 

 םלצללממ ונא ,ךסמה לע המושרה האצותה הלבקתה עודמ ןיבמ ךנליא םא

 תולועפ עוצלב רדס" ב חפסנ תא דומלל ץופקת הנושארה תונמדזהב יכ

 .66 דומעבש "ןובשח

 תודוקפ לש הביתכ ירוציק
 חוור רלאשת אל םא וא ,תפַזאצ הללמב הנווכב העטת םא הרקי המ

 ?הלרחא

 קדאצ 6 :בשחמב בותכ (;)
: 

 א הרסה ןאכ
 .םאעמת ץחלו (₪)

 פצאד2א םתפסש :עלדוה בשחמה

 ןיבמ וגיא אוה .ול תבתכש הדוקפב "ביתכ תועט" הליג אוה רמולכ

 .התוא עצלב אל ןכלו ,הדוקפה תא
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 ס) ) סָא) 6

 סס

 ךרד של ,תויועטה רפסמ תא תיהפהלו בשחמב הדובעה תא לעיל ידכ

 .תודוקפה תא בותכל תרצוקמ

 :רוצלקב 2ע81א% בותכל ידכ

 ץוחל |% שקמ תא קזחה *

 (קתַזאַד) ע שקמ לע םג ץחל *
 שנ( טסססס

 !ה?לרחא חוור וליפאו - 21א1 הדוקפה הספדוה ךסמה לע

 .תויתוא לשקמ דוע לע ץחלו ץוחל 807 שקמ תא קזחה

 .תודוקפ הברה דועל םירוציק שלש האור התא

 ?א1078 תדוקפ לש רוציקה המ

 ?הלש רוציקה המ ?00108 תדמל

 (61 דומעב 9 הבושתח)

 הדיח
 ספזאַד 3342 :אבה ליגרתה תא בותכ

 (6 הרפיסה םע שקמה לע אצמנ / ןמיסה)

 .תאדמא ץחלו

 ?תלביק האצות וזיא

 ?וז הלועפ השוע המ (נססכסב םסססבס

 םיליגרתה תא עצבל בשחמה לע דוקפת םא לבקת המ

5 / 2 

: \/ 4 

 (62 דומעב 10 הבושת)

 הדיח
 .ךסמה תא הקנ

 ןיידע ץחלת לא לבא תואבה ת51א1 תודוקפ לתש תא ךסמה לע בותכ

 :םאדמא שקמ לע

 ...אבה דומעב ךשמה
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 תרזעב תדרל חכשת לא)

 ( ןמסמה ישקממ "דחא

 קלחב תחא הדוקפ בותכ קתזאת 8

 רסמה לש ןוילעה

 היינש הדוקפ בותכ | 9% %
 ךסמה עצמאב

 :ךכ תורושה יתש ןיב לא ןמסמה תא וישכע אבה ( 2

 קתז א 8

 ןמסמה -

 קאזאדך 284

 ?םאצשא וישכע ץחלת םא הרקל המ

 ?בשחמה עצב? תודוקפה ליתש ןיבמ וזלא

 .....ץחלתש ?ינפל בושח

₪ 

 .םאזמא ץחל

 .הטמל תחא הרוש דרי ןמסמהו תודוקפה ןמ תחא אל ףא עצלב אל בשחמה

 .שדחמ התוא בותכל ?לב הנוללעה הדוקפה תא עצבל בשחמה לע דוקפ

 (65 דומעב 11 הבושח)

 .לנשה בושלחה תא עצבל בשחמה לע דוקפ

 הדיח

 ₪- ₪0 (6 ₪ 9" :הזכ בצמב םא
 ןמסמה

 ?עצבתת הדוקפה םאה .םאזתמא ץחלת

 .הסנ (;)

 הבש הרושב בותכש המ לכ תא עצבמ בשחמה עאזפא ץחול התאשכ :הנקסמ

 .הרושה ךרואל ןמסמה אצמנ ןכיה הנשמ הז ןיאו ,ןמסמה אצמנ
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 קווח לש רוציק דועו
 .ףסונ רוציק הל שי ,בשחמב תישומיש ךכ לכ 2ע81א1ַ תדוקפש ןויכ

 ."?" הלאשה-ןמיס טושפ אוה ףסונה רוציקה

 (הלאש-ןמיס לבקל ידכ 58₪1ע1-ב שמתשהל חכשת לא)

 ?0*7 :ךסמה לע ספדה ( ,)

 בותכ היה וללאכ קוידב הלאשה-ןמיס תא ןיבה בשחמה - עאדפפ ץחלו ( 2

 .קתפזאז

 תדוקפ תא בותכל ידכ תדמלש םיכרדה לתשמ תחאב רוחבל לכות ךשמהב

 .רוציקב עתזאד

 !הלאשה-ןמיס ?רחא חוורב ךרוצ ןיא - בגא

 תואכרמ ךותב ליגרת תביתכ
 :תואכרמ ךותל ליגרת סינכת םא הרקל המ 'ע

 (קאַדאַד לש רוציקה תא בותכל חכשת לא) קפזאד "2+5"

 :ןאכ אצמת תואכרמה תא

 .511ע1-ב שמתשהל חכשת לא

 (3(1(ככסכ [3 ככ (ככ

 ללגרתה תא אציב אל בשחמה

 .ותוא קיתעה טושפ אלא

 !רוכז

 לע תאז קיתעמ טושפ בשחמה ,תואכרמ ךותב והשמ בתוכ התא רשאכ

 !ךסמה

 תא םג ךסמה לע בותכל בשחמה לע דוקפל ונל תרשפאמ תאז הנוכת

 :האצותה תא םגו ליגרתה

 :בשחמה לע דוקפת םא הרקי המ ל
 (כנזכסכ כזכר סכ

 סקדאד "2+5=" 5

 .חכוויתו הסב ( 2
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 םגו ,םילאבה םלליגרתה תא ךסמה לע בותכל בשחמה לע דוקפ וישכע (/)
 :םהלש תואצותה תא בשחל

 קתַדאַד-ל רוציקב שמתשה < 90 - 14 = :הללחת

 םאדמא חכשת לא < 27 : 11 = :ןכמ רחאלו

 26 א 29 = :ףוסבלו

 :ןאכ חוור בשחמה ריאשמ עודמ 'ע

76 \ = 14 - 90 

 חוור

 :ולש האצותה תאו הזה ליגרתה תא בותכל בשחמה לע דוקפ ( ;)
= 90 - 14 

 ?חוור בשחמה רלאשמ עודמ וישכע ךל רורב םאה

 (62 דומעב 12 הבושת)

 העט בשחמה

 "!העט בשחמה" םלרמוא םימעפל

 :לרשפא הזכ רבד ךיא הארנ אוב .העט תלנכותה בתוכש ,אלה תמאה

 קאזאַצ "2+2=" 323

 .האצותה תא בשחלו ללגרתה תא בותכל בשחמה לע דוקפ ( )

 .אל ללכו ללכ ?ןובשח עדוי וניא ךלש בשחמה םאה ?ןאכ הרוק המ

 .ונממ תשקלבש המ תא קולדב עציבו ןתליצ טושפ אוה

 רשק לכ אללו ,תואכרמה ךותב תבתכש המ תא קיתעה אוה הז ללגרתב

 .האצותה תא בתכו תואכרמל ץוחמש ליגרתה תא בשיח

 .בשחמה לע "דובעת" ובש לפכ ליגרת ךמצעב הנב ( )

 יכות אוה בשחמה

 .תואכרמ ךותמ בשחמה קלתעמ םירפסמ קר אל

 קפדאצ "?טרפה ךמש" :בשחמה לע דוקפ ( ,)

 ?רוצלקב קפזאצ תבתכ םאה *

 ?חםאדצמא תצחל םאה <
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 :תואכרמ אלל םעפה ךא - הדוקפ התוא בשחמה לע דוקפ ( )

 קאַזאַצ ?טרפה ךמש

 הסלנו ךתנווכ תא ןיבה אל אוהש רבתסמ .0 סלפדה בשחמה הבוגתב

 .0/ אקוד בשחמה סיפדה עודמ ןיבת ךשמהב .לטרפה ךמש תא חנעפל

 םתוא סנכה - םהשלכ םינמיס קוידב קיתעי בשחמהש הצרתשכ הנקסמ

 .תואכרמ ךותב

 ...קיתעמ בשחמהו בתוכ התא :ישפט טעמ רבדה ךל הארנ םייתניב

 הטושפ הלועפ ?ירוחאמ תרתתסמ המצוע המכ תעדל חכווית ךשמהב ךא

 וז

 םויסל
 :תא ריכהל תדמל הז קרפב

 תפשב רתויב תוידוסיה תודוקפה תחא אלהש 2%1א1-ה תדוקפ *

 .24516-ה

 .ןובשח יליגרת עצבל בשחמה לע דוקפל תדמל *

 .תואכרמ ךותב אצמנש המ תא קיתעמ בשחמה לכ תיאר =<

11 

 לע ץוחלל ךממ שקבנ וישכע

 :םלאבה םישקמה תשולש

 םישקמה ?ינש לע ץחל (( ,)

 הפרת לאו 816-ו 1
 3( נםכ זר ככ

 .כ61 שקמ לע ץחל ןכמ רחאלו

 ...תולנש רפסמ ןתמה

 וז הלועפל .בשחמה תא תקלדה וליאכ הלחתהמ לכה תא ליחתמ בשחמה

 .(תתפ001 וא).תמ5פמ7ַצ םשב םיארוק

 ליחתהל לכות דימת ךישמהל לוכי ךניאו עקתנ התא הרקמב םא !רוכז

 ( קא007) .תקפמ7 תלועפ תרזעב הלחתהמ

7 
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 ג קרפ
 הנושארה תינכותה

 תינכותב הרוש

 (₪1כצַמ 40) .הרושב םינמיס 40 בותכל בשחמה לע דוקפ

 לנפל 10 רפסמה תא םושרל דפקה .בשחמב האבה הדוקפה תא םושר

 :הדוקפה

 107 קפזאצ "5+7=" 7

/ 

 חכשת לא

 .תאדמא ץחל

 ?הדוקפה תא עציב בשחמה םאה

 .הנממ םלעתה וללאכו הדוקפה תא עציב אל בשחמה

 !ללכו ללכ הנממ םלעתה אל אוה יכ ךל עד ךא

 תחא הרוש תב תינכות - בשחמב תנוטנטק תינכות תבתכ התע הז

 .1/ הרוש - דבלב

 תינכותב הרושכ התאז ןיבמ בשחמה ,הדוקפ ינפל רפסמ עליפומ רשאכ

 םשו | !נורכז ךותל הרושה תא קיתעמ בשחמה תאצמאת תצחלש ירחא

 התוא עצבמ אל ןיידע ךא .התוא רמוש אוה

 גטו - תינכותה תצרה

 ?ונורכזב תאצמנה תינגכותה תא בשחמה עצבי ל"תמ

 :ושוריפש (ןד) אשא קתקת ךכ םשל

 "תינכותה תא עצב ץור"

 (₪אַדמַא-ב ,ןבומכ ,םלייסו)

 ?הרק המ

 תא םשרו ,ונורכזב הרומשה תינכותה תא בשחמה עציב וישכע קר

 .ךסמה לע האצותה

 .ךסמה תא הקנ

 .ךסמה ןמ המלענ (10 הרוש) הרצקה תינכותה

 ?בשחמה לש ונורכזמ םג המלענ תינכותה םאה



₪- 
]: 

- 
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 .תינכותה תא עצבלו (עסטא) ץורל תלנש וילע דוקפ ךכ לע תונעל ידכ

 :בגא

 ררדב ותוא סליפדהל לכות .תוא רחא תוא תעא קתקתל ךירצ ךניא

 :תרצוקמ

 .ק תואה לע ןכמ רחאלו 1% שקמ לע ץחל

 (אל / ןכ) ?תינכותה תא עציב בשחמה םאה

 עצלב אוהש רחאל םג בשחמה לש ונורכזב תראשנ תינכותה :הנקסמ

 .ךסמה ןמ תקחמנ איהש רחאל םגו ,התוא

 ו ופד - תינכותה תגצה

 ?ונורכזב תאצמנה תינכותה תא תוארל רשפא םאה

 !לאדו

 :בשחמה לע דוקפ

 (טְסיִל) וופד

 תינכותה תא גצה - ושוריפש

 .ךסמה לע העיפוה תחאה הרושה תלעב הנטקה תינכותה

 :בגא

 ,בתכו לצעתה אל בשחמה ,הלאש-ןמלס תרזעב ע8ַזאַלד תבתכ םא םג

 !האולמב קאַזאד הלימה תא ,ךלש 10 הרושב

 .ךסמה תא הקנ

 :אסדוסא א6צ5 - תודוקפה ישקמ
 416 שקמ לע ץחול התא רשאכ 1151 הדוקפה תא סלפדמ בשחמה םאה

 ?1, תואהו

 ! הסב

 .06278₪ :הדוקפה תא סיפדה בשחמהש יאדול בורק

 .תאז הדוקפ לצנל דציכ דמלת ךשמהב

 ?ךסמה לע 1151 הדוקפה תא תרצוקמ ךרדב סיפדהל ןתינ דציכ
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 .ךסמה ת?תחתב ןנובתה (( )

 תודוקפ 5 םע הרוש העיפומ חכצא 40-ב אצמנ בשחמה םא

 1 151 2 תסא - 3 104" 4 54טמ" 5 00א] +

 (תודוקפ 10 - ח1כ18 80 -ב)

 לשקמ תרזעב וללה תודוקפהמ תחא לכ תא בשחמה לע דוקפל לכות

 (תשא6110א אשצ5) תודוקפה

 לש ?ללאמשה קלחב םיאצמנה

 םלנמוסמו םישקמה חול

 .7 תואב

 .ק1 לע ץחל (2

 .ךסמה לע הדוקפה תספדהב דלמ בלגמ בשחמה

 תופסונ תורוש
 :תלנכותל האבה הרושה תא ףסוה (2)

 20 קאַזאַד "?טרפה ךמש"

 .(ת1 שקמב שמתשה) תינכותה תא תינש גצה (,)

 (1 ,2 ,3) | | ?תלנכותב וישכע תואצמנ תורוש המכ 'ע

 .ןוכנ דבוע התא - תורוש ?תש תומושר לכ תינע םא

 .(108) תמדוקה הרושה םוקמב האב אל ,20 הרוש ,השדחה הרושה תביתכ

 .הללא הפסונ אלה

 .תורוש יתש תב תינגכות בשחמה לש ונורכזב תאצמנ וישכע

 תלנכותה תא ץרה

 (1/ ,20) |  ?הליהת בשחמה עציב הרוש וזיא

 .תלנכותל תפסונ הרוש בותכ

 5 קאדאצ "ךתחפשמ םש"

 .תלנכותה תא גצהו ךסמה תא הקנ

 ?הפוסב וא תיגכותה תללחתב העיפומ 5 הרוש םאה

 :רוכז ,ןכל

 !הלוע ירפסמ רדסב תלגכותה תורוש תא רדסמ בשחמה

 ₪)() (3=(ר

 (ךכ-רחא וזלאו םדוק תבתכ הרוש וזיא בושח אל)

20 



 .(תשא) תינכותה תא ץרהו ךסמה תא הקנ ( |
3 

 ש
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 (ר5 () ₪

 ?'ג וא ,'ב ,'א ומכ - ךלש ךסמה הארנ ךיא

 .ןאכ דע ןיקת לכה - 'ג תינע םא

 תועלפומ ןה וב רדסה ?פל תודוקפה תא עצבמ בשחמה יכ םיאור ונא

 :תינכותב

 5 הרוש תא הללחת

 10 הרוש תא כ"חא

 20 תא ףוסבלו

 .ךסמה לע תלנכותה תא גלצהל בשחמה לע דוקפ

 ,בגא

 ?תםחא-ו 1157 רובע ע2-ו ע1 םישקמב שמתשהל רכוז התא םאה

 הרצקה תינכותה תא ךסמה לע גליצי בשחמהו שקמ לע ץחל

 .ךסמה לע ונורכזב תאצמנה

 ?ק2 לע ץחלת םא הרקל המו

 ! הסב

 : ןינעמ רבד הרק

 ךישמה דלמו תזא הדוקפה תא גלצה בשחמה ,ע2 לע תצחלש רחאל

 .םאדחא שקמ לע ץחלתש ךכל הכלח אוהש ?לבמ הדוקפה תא עציבו

 .תאדמא הארוהה תא םג ללוכ אוהש ,ךכ תנכותמ 2

 םג הכותב תללוכ הארוהה יכ ןייצמ 2 תעא < :תיתחתב עלפומה ץחה

 .)אדשא-ה תדוקפ תא

 םתוא תנכתל דמלת םגו "תודוקפה ישקמ" לכב שמתשהל דמלת ךשמהב

 .ךנוצרכ
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 תינכותב הרוש "תליתש"

 תא עצבת רשא,תפסונ הרוש ,2/ הרוש ןיבל 1/ הרוש ןיב ,ףסוה ( )

 5 * 40 הלועפה

 הרושה תא םלשה :זמר

* 5 "405 * 5" - | 

 .תלנכותה תא ץרהו ךסמה תא הקנ הרושה תא תסנכהש רחאל (2

 ?'ג וא 'ב ,'א - תלבלק המ לש

 תסחא

 החפשמ

5+7=2 

 לטרפ

5400 
08 

 רפסמ הזלא תעדל אל :הלעב וזיא ךל שי ,'ב הגיא ךתבושת םא

 :ףסונ זמר הנה .השדחה הרושל תתל

 השדחה הרושה אובל הכירצ ןאכ +> 

 (62 דומעב 135 הבושת)

 ירפסמ תא םינתונ עודמ ,וישכע תלשעש המ ךותמ ,עדול התא םאה 'ש

 ...350 ,20 ,10 :לשמל .םיחוורב תינכותב תורושה

 ?...3 ,2 ,1 - אלו

 - ךרוצה תעב תופסונ תורוש המלנפ "לותשל" רשפאמ רבדה ןכבו

 .וישכע תישעש יפכ

 :רוכז
 ?רפסמ חוורמ היהלש דלמת גאד תושדח תורוש םשור התא רשאכ

 .ןהיניב

2 



 תינכותה ךותב ךסמה יוקינ
 .ךסמה לע תינכותה תא גצה (( ,)

 לנפל םעפ לכב ךסמה תא תוקנל ךממ ונשקיב יכ בל יאדוב תמש

 .תינכותה תא תצרהש

 ךסמה תא תוקנל בשחמל םורגתש ,תאזכ הרוש תינכותל סינכנ תעכ

 .םירפסמהו תומשה תביתכ ינפל

 .015 הדוקפה תרזעב השענ תאז (( )

 (.ךסמה תא הקנ = 015848 50208א-ל רוציק אוה 015)

 תוא 625 :שקה ךסמה תא הקנמ תאז הדוקפ ןכאש חכוולהל ידכ

 לע ןבומכ ץחל ןכמ רחאלו ,תוא רחא

 .ךסמה תא הקנמ בשחמה

 .(םלאתמה הדוקפה-שקמב שמתשה) ךסמה לע תינכותה תא גצה

 )( )₪ רסמה תא תוקנל בשחמל םורגתש תלינכותה ךותב תפסונ הרוש לותש
 .תלנכותה עוציב תלליחתב דלמ

 (62 דומעב 14 הבושתח)

 :השדח הרושב הרוש תפלחה
 םא ,בשחמה לש ונורכזב תאצמנ רבכש 10 הרושל ,ךתעדל ,הרקל המ 'ש

 :האבה הרושה תא בותכת

 10 ץקתזאצ "30 / 6 =<" | |. 6

 .תלנכותה ךותל התוא סינכתו

 .תינכותה תא גצהו תינכותה ךותל הרושה תא סנכה - תבשחש רחאל (2

 .תמדוקה 106 הרוש תא הפללחה טושפ השדחה הרושה לכ האור התא

 טושפ תמדוקה וליאו ,השדחה הרושה תא קר רכוז בשחמה וישכע

 .ונורכזמ הקחמנ

 .חכוויתו תלינכותה תא ץרה ( 2



₪ 

 סססש

 תינכותהמ הרוש תקיחמ
 :ךכ תיארנ ךלש תלנכותה הז בלשב

968 5 

 5 ץתדאד "א"

 10 קאזאד "530/6=<" 6

 15 עקאזאד "40*5=" 50

 20 קפזאד "תהא"

 .תלנכותהמ 15 הרוש תא קוחמל םינללינועמ ונא וישכע

 :ךכ םשל

 .םאדמא ץחלו (הרושה רפסמ) 15 רפסמה תא םושר

 .תינכותה תא גצה

 .תלנכותהמ הקחמנ 15 הרוש ?כ האור התא

 ,הקילר 15 הרושב תינכותב התיהש 15 הרוש תא ףילחה טושפ בשחמה

 .תינכותהמ הקחמנ הרושה ןכלו

 .20 הרוש תא הטלש התואב קחמ

 .הקחמנ 20 הרוש םג ןכא םא קודבו תלינכותה תא גצה

 .תמללק הנלאש ,25 הרוש תא קוחמל הסנ

 !תאזכ הרוש ןיאש ךל עלדומ בשחמה

 הדיח

 .ךסמה לע תלנכותה תא גצה

 .10 הרוש לא ןמסמה תא זזה (|,)
 .850 שקמ לע ץחל וישכע ( )

 ל
-₪ 
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 .ךסמהמ הקחמנ הרושה בטלה תלעפ םא

 ?ןורכזהמ הקחמנ הרושה םאה

 !רתרעשה תא קודב



 תמייק הרוש תרזעב השדח הרוש תביתכ

 :תלנכותל האבה הרושה תא ףיסוהל ךממ שקבנ וישכע

 20 קתדאד "%6*50=" %6

 !הרושה תא בותכל ןיידע ליחתת לא !דחא עגר

 !ךרד רוציק של

 .תלנכותה תא גצה

 ?תלנכותב תמללק רבכש 10 הרושל המוד השדחה הרושה לכ בל תמש םאה

 .10/ הרושב שמתשהל לכות השדחה הרושה לש הביתכה תא רצקל ידכ

 ?דציכ

 :ךכ תיארנ 10 הרוש

 10 קתזאצד "50/6=" 6
 1 ו /

 :השדחה הרושה תא לבקל לדכ 10 הרושב םירבד 3 תונשל ךילע

 .(20-ל 10-מ) הרושה רפסמ תא *

 .לפכ ינמלסל (/) קוללחה ינמיס תא *

 :תאז תושעל לידכ

 :2-ל התוא ףלחהו 106 הרושבש 1 הרפיסה לע ןמסמה תא אבה

 ץ

 20 קתזאצד "530/6=" 6

 .לפכ יגמלסב קוללחה ינמיס תא םג הנש ןכמ רחאלו

 לדכ עא7מא-ה שקמ לע ץוחלל חכשת לא םללונלשה תסנכה רחאל

 .השדחה הרושה תא םג טולק* בשחמהש

 .תלנכותה תא גיצהל בשחמהמ שקבו ךסמה תא הקנ

 .תלנכותל הפסונ השדחה הרושה לכ האור התא ןוכנ תלעפ םא

 תכשת לאו רוכז

 חכשת לא תמילק הרוש תרזעב השדח הרוש בותכל םייסמ התא רשאכ

 .תלנכותה ךותל השדחה הרושה תא םג סלנכהל לדכ עאזפפ לע ץוחלל

35 
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 בשחמה לש ונורכזמ המלש תינכות תקיחמ

 תלנכותה תא קוחמל ךירצ .תורחא תולנכותל םדקתהל ןמזה עיגה

 .בשחמה לש ונורכזמ תליחכונה

 :ךכל םיכרד 3 לע בושחל תלוכלי ולישכע דע

 00 0000000 םלשקמה 5 לע ץוחלל *

 (27 דומע האר ?רכוז ךנילא)

 .שדחמ וקללדהלו רלשכמה תא תובכל <

 .תלנכותה תורוש לכ תא ,הרוש-הרוש,קוחמל <

 :הז ךרוצל הטושפו תדחולמ הדוקפ שיש ךל עד

 .ךסמה לע תינכותה תא גצהו ךסמה תא הקנ

 .םאדמא ץחלו , שדח - ושורלפש | (1"1)₪₪₪% | בותכ

 .דואמ הברה הרק השעמל .רבד הרק אל הרואכל

 .בשחמה לש ונורכזב תמילק הניא רבכ תלנכותה

 ?ענכתשהל הצור

 .תינכותה תא גלצהל הסנ

 .התוא ץירהל הסנ

 הבלסהמ התוא ץירהלו תלינכותה תא םעפ דוע גלצהל ברסמ בשחמה

 .ונורכזמ תינכותה תא הקחמ אמא הדוקפהש הטושפה

 !רוכז ,ןכל

 .ךפיהלו - ןורכיזב םג םייק ךסמה לע האור התאש המ לכ אל

 .התוא ץלרהל לוכל ךנלא ךא ךסמה לע הבותכ תלנכותה - ונלש הרקמב

 ליעפ תורישל תרזוח "הדובא" תינכות
 תלנכותה תא ריזחהל הצור התאו תטרחתה אמח תדקפש רחאל םא

 העלפומ ןיידע תינכותהש ל?אנתב תאזו !ךתווקת הדבא אל - הלועפל

 .ךסמה לע

 התוא בותכל ללב ,ןורכיזל תפסונ םעפ התוא ריזחהל לכות דצלכ

 (55 דומעב אצמת זמר) ?שדחמ



 .קאדמס ץחלו תינכותה לש הנושארה הרושה לא ןמסמה םע הלע ( ,)

- 

 ,אחא-ה לע אל ךא) תינכותה תורוש לכ לע תאזחא ץהלו ךשמה

 .(ןבומכ

 .התוא ץרה .תלנכותה תא גצה

 :םכסנ

 :בשחמ תלנכות ריכהל תדמל הז קרפב

 - ךסמה לע התוא גיצהל - התוא ץירהל - תינכות בותכל תדמל *

 .ןורכיזה ןמ התוא קוחמלו

 .תורושמ היונב בשחמ תינכות לכ תעדל תחכונ <

 .בשחמל תוארוה תועליפומ ולרחאלש ,רפסמ שי הרוש לכל

 .תורושה לש םירפסמה רדס יפל תינכותה תא עצבמ בשחמה <

 :תלנכותב םייוניש עצבל תדמל * 

 .השדח הרושב תמילק הרוש ףלילחהל *

 .תלנכותה ןמ המלש הרוש קוחמל =

 .תמילק הרוש תרזעב השדח הרוש בותכל =

 :תואבה תודוקפהמ תחא לכ השוע המ
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 0010 תדוקפ םע תינכות
 .40 (ח1כ11) בחורב רובעל ךישמת הז בלשב יכ םיצילממ ונא

 :האבה תינכותב ןנובתה
 10 קפדאד "*טרפה ךמש"

20/00 10 0 

 | (וט-וג) 6070 תדוקפ |

 :בשחמל תרמוא

 ...הרפסמש הדוקפל ךל |

 ?תאזה תלגכותה תא ץלרתש רחאל ךסמה לע לבקתל המ שחנל לכות םאה

 !ארונ אל ,אל םא

₪4( 

 ,בשחמל תינכותה תא קתעה

 .התוא ץרהו

 416 לע ץחל .60 10-ה תדוקפ תא בותכל הרצק ךרד הנשל !בל םלש

 .6 שקמו

 ?'ג וא 'ב ,'א ,ךסמה לע לבקתה המ

 ג ב א

 ?תלגכותב 20 הרוש השוע המ ןיבמ התא וישכע םאה ש

 רבסה

 ךמש תא בתוכו (2/ ,10) | הרוש תא הליחתב עצבמ בשחמה *

 .ךסמה לע

 הדוקפ לבקמ אוה ןאכ (2/ ,10) \ הרושל רבוע אוה ןכמ רחאל *

 :תנינעמ

 .() ,20) |  הרושל (60 170) תכלל ול רמאנ
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 עצבמו (20 ,10) הרושל רזותו ,דואמ עמשוממ בשחמה *

 רבכש םשל תחתמ ,תפסונ םעפ ךמש תא םשור אוה - בוש התוא
 הרושל בוש הנפומ אוה םשמ .20 הרושל ךישממו ,ךסמה לע םושר

 .אלמתמ ךסמה לכש דע ...האלה ךכו /

 :בשחמב שחרתמ רשא תא םיארמ םיציחהה

 אסא
 ץ

 106 עא1אד "?טרפה ךמש"

| 
20 60 10 

 ,20 הרוש ןיבל 108 הרוש ןיב ץצורתמ בשחמה יכ םלארמ םיציחה

 .האלול ךותב

 ?20-ו 10 תורוש ןיב ץצורתמ ןיידע בשחמה הז עגרב םאה

 אוהו ,ץצורתהל קיספהל הארוה בשחמל ןתנ אל דחא ףא לרה !יאדוב

 .תלפוסנלא האלולב בבותסהל ךישממו ךישממ

 .(0א אל םג - העדוה לכ העיפומ אלש בל םלש)

 ךסמה לכש ןולכ האלולב ץצורתמ בשחמהש ךכב ןיחבהל ךל השק

 בל םלש - הטמל ךמש תא םעפ לכב בתוכ אוה יכ ךל עד ךא - אלמתנ

 .ךסמה לעש בוהבהל

 ?ותצלר תא רוצעל וילע דוקפת דציכ

 תינכותה תציר תא םירצוע

 : ₪,08א תארוהב שמתשהל ןילע ךכ םשל

 ץוחל 61ע שקמ תא קזחה *

 .תפתתגא שקמ לע םג ץחל *

 רז זנכ אן₪ ₪|₪|₪]

 ! הסנ

 :ךל עידומו ותציר תא קיספה בשחמה ,בטיה תלעפ םא

 תפתח דא 0

 .10 הרושב הלה אוה רשאכ תינכותב ותציר תא קיספה אוה ,רמולכ

 הלה אוה רשאכ הקספנ ותלועפש ןמיס 20 עלדומ אוהש הרקמב)

 (.20 הרושב
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 .האלה רובעו ךסמה תא הקנ

 הדיח

 ?קפ - הדוקפה שקמ לע ץחלת םא הרקל המ

 .וללע ץחל

 ,תלנכותה תא ץלרהל רזוח בשחמה טסססבס (3(נו(רכ(כ

 .ותוא תרצע וב םוקמהמ

 .5פ 00א7 <- :האור לאדוב התא .ךסמה תיתחתב ןנובתה

 הדוקפ .םאדמא הדוקפל רוציק < -ו 00א11אסטא-ל רוציק אוה סא

 .הרצענ איה וב םוקמהמ תינכותב ץורל ךישמהל בשחמל תרמוא תאז

 .תינכותה תציר תא בוש רוצע

 ןסמה לע "םיחיטש" תלבק

 :תלנכותב ןטק יוניש השענ וישכע

 .10 הרוש ףוסב (;) קיספ-הדוקנ ףיסונ

 אל בל םיש ."1" שקמ דליל אצמנ ;)

 (:) םייתודוקנה םע ותוא לבלבל

 (.שקמ ותוא לע םליעליפומה

 :ךכ תוארהל הכירצ הרושה סשסססס (טסססססנ

 10 קפזאצ "יטרפה ךמש" ;

 ?שדחמ הרושה לכ תא בותכל ילבמ יונישה תא ףיסות ךיא

 !דואמ טושפ

 .ךסמה לע תינכותה תא גצה

 .1/ הרושל ןמסמה תא אבה

 !בל םיש

 . 5םהחש שקמ לע ץחלת םא הרושה ףוסל ןמסמה תא ץיפקהל לוכל התא

 ףוסל ןמסמה תא תצפקהש רחאל

 .(;) קיספ-הדוקנ ףסוה הרושה

 ןשןח [₪]₪ כ כ(כ(כ



 סינכהל בשחמל עידוהל תנמ לע שקמ לע ץוחלל חכשת לאו

 .לונילשה תא

 .האבה הרושל ץפק ןמסמה תםאזמאת תצחלש רחאל

 - הקיר הרושל ןמסמה תא דרוה - וישכעו .-

 .ךסמה לע תינכותה תא תפסונ םעפ גיצהל וילע דוקפו ()

 .תפסותה תא טלק בשחמה ?כ האור התא

 :תסנכהש ןטקה יונישל היהת העפשה וזלא תעדל ןרקס יאדוב התא

 !תלנכותה תא ץרה

 תא עצבל ךישממ אוהש רחאמ .ךסמה לכ תא אלממ בשחמה םעפה

 "תופהודה" ךסמה תיתחתב תושדח תורוש ןמזה לכ םשור אוה תלנכותה

 !תומדוקה תורושה תא הלעמ יפלכ

 .בשחמה תצלר תא קספה ( 2

 (59 דומעל הנפ - דציכ רכוז אל)

 רשאכו ,הרוש התואב הז רחא הזב ךמש תא םשר בשחמה יכ האור התא

 !השדח הרושב ךמש תא םושרל ךישממו רבוע אוה ,הרוש אלממ אוה

 :םכסנ

 ךישמהל בשחמל תרמוא עע1א7 תדוקפ ףוסב העיפומה (קיספ-הדוקבנ) ;

 םוקמ ןיידע של םא) םדוקה 2תתַזאַד-ל ןימלמ אבה 2ע81א1ַ-ה תא עצבלו

 .(הרושב

 ,השדח הרוש תליחתב 21א1ַ תדוקפ לכ תעצבתמ (;) קיספ-הדוקנ אלל

 .ןורחאה 281א1-ל תחתמ

 םוש היהלש ילב הז רחא הזב ךמש תא סיפדמ בשחמה לכ האור התא

 .םהלניב חוור

 תא סלפדל בשחמה רשאכש ,ךכ תיגכותב סינכהל ךילע יוניש הזיא 'ש

 .תומשה ןיב חוור רצווי - ךרמש

 (62 דומעב 15 הבושח)
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 =9 () = () (ר 5 שם ₪ ם₪₪
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 .תלנכותה תא ץרה יונישה תא סינכתש רחאל

 (31 דומעל הנפ ?דציכ רכוז ךניא)

 .(59 דומע האר ?ךיא רכוז ךנלא) תינכותה תציר תא קספה

 .ךסמה תא הקנ

 םיילקיסומ םיחיטש
 :האבה הרושה תא חלטשה תלנכותל ףסוה

 15 50שאפ 0, 1

 ?500אכ-ה ?רחא חוור רלאשהל תרכז םאה

 .תינכותה תא ץרה

 !חלטשה רויצ לדכ ךות לילצ עלמשמ ךלש בשחמה

 .ךסמה תא הקנו תינכותה תציר תא רוצע

 לילצה תא רוקח
 :הדוקפה תא בותכ

 500אפ5 200, 4

 .הילנפל הרוש רפסמ אלל

 .רצק ףוצפצ עימשמ ,ןבומכ ,בשחמה תאדמפת ץחלתש רחאל

 .900-ל 200-ה תא הנשו 500אע-ה תדוקפ לא הרזח ןמסמה םע הלע

 ?לדבהב תנחבה םאה

 .10-ל 4-ה תא ,המוד הרוצב ,הנש

 ?לדבהב תנחבה םאה

 ןמסמה תא םיציפקמ

 .ךסמה לש הנוילעה תילאמשה הנלפב "תבשל" הרומא 500אע9-ה תדוקפ

 .הטמל תורוש לתש ץפק ןמסמה עםא1שמפ תצחלש רחאל

 שקמ לע הציחל ?ד*-לַע "התיבה" הרזחב ותוא ץיפקהל לכות

 (15 דומע האר ?רכוז ךניא)



 םלרפסמה תא המוד הרוצב הנש .800א9-ה תדוקפ תא רוקחו ךשמה (-ְ

 .םילונישב ןחבהו הב םיעיפומה

 ?עמוש ןיידע התא ותוא רתויב הובגה לילצה המ

 ?לבקמ ןיידע בשחמהש רתויב ךומנה לילצה המ

 (62 דומעב 16 הבושת)

 הריקחה תונקסמ

 50טאפ ןושאר רפסמ ,ינש רפסמ

 (הבוג ,ךשמ) תא עבוק 500א29-ה תדוקפב ןושארה רפסמה

 .לילצה

 (הבוג ,ךשמ) תא עבוק 500אכ-ה תדוקפב ?נשה רפסמה

 .לילצה

 :ילקיסומ חלטש לבקתלש ךכ תינכותה תא הנש (,))

 יייטרפ םש' ךומנ לילצ "החפשמ םש" הובג לילצ...

 (62 דומעב 17 הבושחתח)

 ןווגמ ילקיסומ חיטש לבקתיש ,ךכ םללילצ דועו תורוש דוע ףסוה 62

 .רתול

 (62 דומעב 18 הבושת)

 ןידע חיטש
 .רתול תונטק תויתואב חלטשה תא םוקרל בשחמה לע דוקפ (2)

 (65 דומעב 19 הבושח)
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 םיינועבצ םיחיטש

 :לנועבצ בשחמ ךתושרב םא

 לע םודאב ךמש תא םעפ סלפדל בשחמהש ךכ תלנכותה תא תונשל ךילע

 רוחשב ךמש תא םעפו קורי עקר
 םודא רוחש

 ...הלילח רזוחו .לוגס עקר לע

 בוהצ לוגס

 !בל םיש

 תומוד ןה םא תומליק תורוש תרזעב תושדח תורוש לפכשל הכשת לא *

 (55 דומעל הנפ ?ךליא רכוז ךנלא) .וזל וז

 םינוש םילדגב םיללילצו םיעבצ ללשב םלפסונ םיינועבצ םיחלטש םוקר

 .ךילע הבוטה ןולמדה דלכ - תויתוא לש

 םויסלו

 :54516-ה תפשב רתולב תובושחה תודוקפה תחא תא תדמל הז קרפב

 .תינכותב המיאתמ הרושל בשחמה תא תחלוש רשא 60 10-ה תארוה תא

 םיחלטש רייצל תחלצה ";" קיספ-הדוקנב שומלשהו תאז הארוה תרזעב

 .ךסמה לע םיילקיסומ

 עדלהש לככ ,ךשמהב ךא - תונטק ויה הכ דע תבתכש תוינכותה ,םנמא

 תובכרומ ויהלו וכליש ,תולגכות בותכל עדת ,לדגיו ךללי ךלש

 .רתולו רתול תומכחו

 ."תבשחמ" לש 60-05 תרבוחל הינפה
 ?קסלד לע תולנכות רומשל עדול התא םאה

 ק6-כ05 תרבוח תא הז בלשב דומלל הנפת יכ םיצילממ ונא - אל םא

 .קסיד לע תוינכות תרלמשב ראשה ןיב ןדה ,"תבשחמ" לש

 .בותכתש תולגכותה תא קסלד לע רומשל רבכ לכות אבה קרפב



 סס

 ה קרפ
 םיטובור רויצ

 | 06ד5 הדוקפה

 :רחא בשחממ רבח "קיצ-יא" - טובורה ךינפל

 ןזז]] וזה
 םפממטממממ
| |-|-|7|/])|-|-| | 
 מ מזגונזנממש
 מממ
| | |1 1 
 מממממממממ

 !ךלש היזלולטה ךסמ לע עיפול אוה הז קרפ ףוסב

 .רקוב-תולמעתה השעי ולליפא אוה אבה קרפב

 ::.00478 הדוקפה תרזעב עצבל לכות תאז לכ

 .סלפדהל וילע קוידב ןכיה בשחמל דיגהל ךל תרשפאמ תאז הדוקפ

 .40 בחורב סיפדהל בשחמה לע דוקפ הז בלשב

 :האבה תלנכותה תא בשחמל סנכה

5 1 

7 , 2 0 20 

 50 ץפזאד "צץ"

 !בל םיש

 .תרצוקמ ךרדב בותכל לכות 1008418 הדוקפה תא

 .-ו 87/7 שקמב שמתשה ךכ םשל

 .תלנכותה תא ץרה

 רבסה

 לוכ* בשחמה תאזכ תצבשמ לכב .תונטק תוצבשמ לש תשרל קלוחמ ךסמה

 .דבלב דחא ןמיס סיפדהל

 .תורוש 24-לו תודומע 40-ל קלוחמ ךסמה

 (70 דומעב אוצמל לכות ךסמ לש האלמ תשר)



 :בשחמה בתוכ וללע ךסמהמ קלח תגצילמ האבה חשרה

 :2,7 תצבשמב צ תא סיפדה בשחמה

 תאצמנה תצבשמל ןמסמה תא אלבהל בשחמל המרג 12068418 2 ,7 תדוקפ

 .7 הדומעבו 2 הרושב

 תא סלפדה בשחמה ,קתַזאַצד תארוה לבלק אוה ךשמהב דילמ רשאכ ,ןכל

 .תאז תצבשמב צ-ה

 !בל םלש

 (הדומעה ,הרושה) רפסמ תא ןילצמ 1006418 תדוקפב ןושארה רפסמה

 (הדומעה ,הרושה) רפסמ תא ןילצמ 100418 תדוקפב לנשה רפסמה

 תחא הרושב תודוקב רבפסמ תביתכ

 .וז רחא וזב תודוקפ רפסמ תחא הרושב בותכל םג לכות ךתוהונל

 הרוש ךותב 3/0 הרושב העלפומה עא1אז-ה תדוקפ תא בותכל לכות

 :ךכ 0

 20 10678 2, 7 : קפזאד "צ"

/ 

 .תודוקפה יתש ןיב (:) םילתודוקנב סיפדהל בל םלש

 .קלספ-הדוקנה םַע שקמה לע אצמת םייתודוקנה תא <

 .30 הרושבש ע1ַ8אַז-ה תדוקפ תא 20 הרושל ףסוה ( 2

 .התוא קחמ - תרתולמ 30 הרוש וישכע

 (54 דומעל הגפ ?ךיא רכוז ךניא)

 .האצות התוא תלבקתמ יכ הארו תלנכותה תא בוש ץרה (



 (635 דומעב 22 הבושת)

7 

 ה ןיב םלחוורל בל םלש

 .א-ה תרוש םג ספדותש ,ךכ דבלב תחא הרוש דוע ףסוה (,)
7 

 (65 דומעב 21 הבושת)

 .דחלב תויתואה 4 תא ספדהו ,8-ה תא

 זמר

 .רויצבש תוצבשמה

 סלפדהל הצור התא הב תצבשמב בותכל ליחתהל בשחמה לע דוקפ

 תשר לעש 4862-ה תא םג סיפדל בשחמהש ,ךכ תינכותל הרוש דוע ףסוה ((;)

 .ךסמה

 לע הצרתש םוקמ לכל ןמסמה תא איבהל ךל תרשפאמ [1064ז= תדוקפ

 9 םכסנ
9 

 (63 דומעב 20 הבושת)

0 

 .הלעמל תוצבשמה תשרב העיפומ

 אלה הב תצבשמב קולדב % תואה תא סיפדתש תלינכותל הרוש ףסוה (2)
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 :בשחמה בתוכ וב רשא ךסמהמ קלח תגצילמ האבה תשרה



0 

 - ?שדחמ ןתוא בתוכ וא תומוד תורוש לפכשמ התא םאה :בגא

 (55 דומע האר ?רכוז ךנלא) לפכשתש יאדכ

 .ךלש ךסמה לע עיפות 2-ה תדימרליפש ,ךכ תורוש 3 דוע תינכותל ףסוה

 .(םדוקה דומעבש תשרב םמוקלמ תא האר)

 (65 דומעב 23 הבושת)

 ךסמה לע תויתואה לכ רויצ ירחאש ,ךכ תחא הרוש דוע תינכותל ףסוה

 !דבלב צ תואה תא קחמל בשחמה

 ...חוור וללע ספדה - ?והשמ קוחמל הצור :זמר

 (65 דומעב 24 הבושת)

 תינכותב תואיגש ןוקיתו הכירע יבגל דועו

 .תינכותה תא גצה

 לש ומוקמב 8 סלפדל בשחמהש ךכ 40 הרוש תא תונשל ךממ שקבנ וישכע

 .ס646 תא סיפדל אלו 8

 םלנוקיתה תא סינכהלו 30 הרושל ןמסמה םע תולעל ןבומכ לוכלי התא

 .םלשורדה

 :תפסונ תורשפא ךלינפב תדמוע

 ₪17 40 דוקפ

\ 

 חוור לע דפקה

 הב סינכהל לוכי התאו 40 הרוש תא גיצל בשחמה םאדתא ץחלתש רחאל

 .םילונלש

 הפללחהל ?דכ 1 תואל תחתמ ןמסמה תא איבהל רתולב הרצקה ךרדה ?המ

 ?₪-ב

 (65 דומעב 25 הבושח)

 .תוילתואה ראש תא קוחמל ךילע 5 תואב 8 תואה תא תפלחהש רחאל

 \ שקמב שמתשהלו 5 תואל תחתמ לא ןמסמה תא ריבעהל ןילע



 :םכסנ

 לדכ תינכותב יהשלכ הרושל אורקל לוכי התא ע211 תדוקפ תרזעב

 .םיללונלש הב סינכהל

 המישמ

 תא בותכל שגיתש ינפל :הליעומ הצע

 .70 דומעבש תשרב ןילע תינכותה

 .תלנכותה תא בותכל כ"חאו תורפסה תא הלילע םושרל לכות

 (65 דומעב 26 הבושת)

 המישמ

 הרוצה תא ,ךרעב ,ךסמה זכרמב רייצתש ,תורוש 7 תב ,תינכות בותכ

 :האבה

 ..20 הרוש

 .. 30 הרוש

 ו 40 הרוש

 00 0 הרוש

 "זך" תואו

 777.60 הרוש

 71:70 הרוש

 (תוחפ) סונימ ןמיסה

 לע ןורפיע םע הרוצה תא רילצ תלנכותה תא בותכל שגיתש לגפל

 .תלנכותה תא בותכל ךילע לקי רבדה .70 דומעב המלאתמה תשרה

 :?לכ בל םיש

 -תביתכ תעשב תאז לצנ - תוהז טעמכ 60-ו 50 ,40 ,30 תורוש *

 (55 דומע האר - ?ךיא רכוז אל) תלנכותה

 (65 דומעב 27 הבושתח)



 .40 בחורב דובע .בשחמהמ תמדוק תינכות לכ קחמ (.)
 :קיציא טובורל רוזחל רשפא תעכ

 :ךרעב ,ךסמה זכרמב קיצ-יא לש ושאר תא ריליצתש הרוש בותכ

 .ךסמה תקלחמל גאד תינכותב הנושארה הרושב

 טובורה תא הליחת רייצת לכ םיצלילממ ונא תלנכותה תבליתכ ינפל

 .70 דומעבש תשרה לע

10 

20 

 .הלודג 0 תואמ ?ונב היהל קיצ-לא לש ושאר :הרעה

 (61 דומעב 28 הבושתח)

 :טובורה תא תרייצמה תלנכותה תא בותכל ךשמה (.)

020 

 "-" :סונלמ ןמלסהמ תויונב ולידי

 (5 שקמ לע אצמנ) "+" :ןמיסהמ לונב ופוג

 .הלודג 1 תואהמ תוליונב וילגר

 קודבו התוא ץרה תינכותב הרוש לכ תביתכ רחאל

 :התוא ןקת ,אל םא .ךנוצר תא

 טובורה תא עבצ

 ?ל?נועבצ ךלש 125%-ה םאה

 .ךנוצרכ ותוא עבצ - ןכ םא
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 מטפמפממממממה
 םפמפמנממממ
 ו-0
| | ]| | 
| | | | | | 
 | | | | ו |

 1[ |[ |[ ו ו
 העל בשמ האצותה םא

 (64 דומעב 29 הבושת)



 (חפווה א5) תינכותה ךותב תורעה תביתכ

 .הרצק לד תינכות אלה קיצ-יא תא תרייצמה תינכותה

 תלנכותה ךותל סלנכהל יוצר ,רתוי תוכורא תולינכותב ,ללכ ךרדב

 .תינכותב עטק לכ לש ודיקפת תא וריבסיש תורעה

 :תלנכותה תלועפ לע ועיפשי ולא תורעהש רוסאש ןבומכ

 :ךכ ,קיצ-לא לש ושאר תא תרייצמה הרושה תא הנש ( )

 20 00218 10, 18 : עתנאצ "0" ' פע
: 

 0 :ןאכ אצמת הזה ןמיסה תא
 ם
0 
0 

 ַט ּ

 .תינכותה תא ץרה ((,)
 .האצותה לע העפשה התלה אל וז תפסותל לכ בל תמש

 .תלנכותה תא גצה ()

 רבסה

 האבה הרושל גלדמ אוה ," ' " ןמיסל תינכותב עיגמ בשחמהש עגרב

 .4ת8ַ האפ 500צ :הרעהה תא 3/ הרוש ףוסב ףסוה ()
 !בל םיש

 :םיכרדה יתשמ תחאב רוחבל לכות יונישה תא סינכהל ידכ

 ףוסב הרעהה תא סלנכהל זאו 211 תדוקפ תרזעב הרושל אורקל

 :וא - הרושה

 טםססבס(סכ

 .הרעהה תא סלנכהלו הרושה ףוסל ץופקל ,35/ הרושל ןמסמה םע תולעל

 !הלנשה ךרדב תכלל ךממ שקבנ

 .האבה הרושל תשלוג הרעהה יכ בל םש ?יאדוב התא 'ע

 ?םאדחת ץחלתו הרעהה תא בותכל םללסת רשאכ הרקי המ ג

 .תלנכותה תא שדחמ גצה עאזפת ץחלתש רחאל (( ,)
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 בותכ הילהש המ לכ תא הרעהה ךותל סלנכה בשחמה לכ האור ?אדוב התא

 !הלנשה הרושב

 ךותב היוצר יתלבה תפסותה תא רתויב הליעיה הרוצב קחמת דציכ

 ?הרעהה

 .(םכַזצ 30) הכירעל הרושל ארק

 ןינועמ התא האלהו ונממ רשא ןושארה ןמיסל דע ןמסמה תא אבה

 .קוחמל

 .םאפ-ו 6621 לשקמ לע ץחל

 .קחמנ הרושה ףוס דעו ןמסמה לש ואצמה םוקממ עטקה לכ

 !רוכז

 קחמ השדח הרושל תשלוג איהו תלנכות ךותב הרוש ךיראמ התא רשאכ

 .םאפ-ו 0621 לשקמ תרזעב ןמסמה שלג הללא הרושה תא

 .הרוש לכ לש התלועפ תא וריבסיש ,ךכ תורעה דוע תלינכותל ףסוה

 :תלנכותב האבה הרושה תא ףסוה

 1 תא ספד

 ?טובורה לע עיפשת תאז הרוש םאה

 ?תאז הרוש לש הדיקפת המ

 .! ןמיסה תא ןיבמ אוהש לפכ קוידב ₪85[ הדוקפה תא ןיבמ בשחמה

 .תלנכותב האבה הרושל ץפוק טושפ אוה תא הדוקפל עלגמ אוה רשאכ

 .תתאהתא הללמל רוציק אוה תתא

 הרהבה לטפשמו תורעה סינכהל ל?דכ '-ב וא תתא הדוקפב שמתשהל לכות

 .בותכתש תוינכותב



 םוכיסל הרזח תולאש

 תדוקפ תרזעב ךסמה לע םוקמ לכב ןמסמה תא םקמל ןתלנ *

 הרוש התוא ךותב וז רחא וזב תודוקפ רפסמ בותכל ןתינ <

 תרזעב

 תרזעב הכירעל תינכותב הרושל אורקל ןתינ *

 וא תרזעב תינכותל הרהבה תורעה ףיסוהל ןתינ +

 ...םויסל

 .068218₪ הדוקפה תרזעב ךסמה לכ לנפ לע סיפדהל דציכ תדמל הז קרפב

 .טובור רילצל ףא תחלצהו

 !תולמעתה השעי אוה אבה קרפב

 .ןורכזהמ ותוא קחמת לא אבה קרפל רובעל ןווכתמ התא םא ,ןכל

 רבכ תדמל םא ןבומכ תאזו קסלד לע תינכותה תא רומשל ןבומכ לכות

 .18%8-ה לש 205-ב שמתשהל

 שומלשה דומילל הלוכ תשדקומ ,ע6-2כ05 תארקנה ,תבשחמ לש 4 תרבוח

 .קסיד לע תוינכות תרלימשל ,ראשה ןיב ,שמשמה ,18% לש 505-ב

 .71 דומעב אצמת 4 תבשחמ לע םלטרפ

3 



 ו קרפ
 תולמעתה השוע קיציא

 ךסמה לע העונת
 :תולמעתה רקוב לכ תושעל בהוא קיצ-יא ונדידל

 םידדצל םילידי  :א בצמ

 רזחח

 א בצמל

 תולפוקמ םיידי :בבצמ

 לנמלס תא)
 םליל?ךל ה"

 "תולפוקמה

 דיל אצמת

 ( הלאשה- ןמלס

 לע תולמעתה עצבל קיצ-יא לע דוקפת רשא תלנכות בותכל דמוע התא

 .ךסמה

 אלה דציכ שארמ ןנכתנ אוב ,תינכותה תא בותכל ץורתש ינפל ךא

 .הלונב היהת

 לנפל תלנכותה הנבמ תא שארמ םיתנכתמ םייעוצקמ םיתנכתמ םג ,בגא)

 (.התוא םיבתוכ םהש

 ןונכת תלאש
 ,(תולפוקמ םיידי) ב בצמל (םידדצל םיידי) א בצממ רובעל ?ידכ ,םאה

 ?שדחמ טובורה לכ תא סיפדהל ךרוצ של
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 קר טובורל סיפדתש (106818 םע) הרוש בותכל קיפסמ !אלש יאדוב

 "תויראש" תא תונמדזה התואב קחמתו - תולפוקמה םיידיה תא

 .םידדצל םיידיה

 טובורל רייצתש ,טובורה תא תרייצמה תינכותה ךשמהב ,הרוש בותכ

 .תלנכותה תא ץרהו (ב בצמ) תולפוקמה םיידיה תא

 (64 דומעב 30 הבושת)

 ."תולפוקמ םיידל?" :בצמל תוריהמב רבע "קיצ-יא"

 .םידדצל םילדי ,א בצמל טובורה תא הרזח ריבעהל ךילע תעכ

 תא ריזהתש וא םידדצל םיידל הסיפדמה הרוש בותכת םעפה םאה

 ?א בצמב ולוכ טובורה רויצל בשחמה

 (64 דומעב 351 הבושת)

 :ךכ תוארהל ךירצ תינכותה הנבמ ,ןכל

 םידדצל םיידי םע קיצ-יא

 תולפוקמ םיידי תספדה

 (םידדצל םיידי תויראש תקיחמו)

 .הזה ןונכיתה תא עצבתש ,ךכ תינכותה תא םלשה

 (64 דומעב 32 הבושת)

 .תילנכותה תא ץרה

 קיצ-לא וישכע עצבמ ךלש היזיולטה ךסמ לעש ירה ,ןוכנ תלעפ םא

 "םלדדצל-םיידיה" תא םלאור שממ .תישונא-לע תוריהמב תולמעתה

 !תחא הנועבו תעב "תולפוקמ םילידיה" תאו

 (359 דומע האר - ?רכוז ךנלא) .תינכותה תציר תא רוצע

55 



66 

 גב שי תינכותל

 ,יגלבס תויהל ךילע .תננכתש המ תא תעצבמ הנ?א אלהו תינכות תבתכ

 !רופיש םינועטה תומוקמה תאו תויועטה תא שפחל

 ?רחא בורל !"תחא הכמב" תינכות םינוב םניא םייעוצקמ םיתנכתמ םג

 ,תולקת ינלמ לכ םילגמ םה התוא םיצירמו תינכותה תא םלבתוכ םהש

 .(גב) "206" תוארקנ םינעוצקמה תפשבש

 תא םיאצומש דע שארה תא םירבושו םיבשויל !םישאילתמ םנלא םה

 וא ,תלנכות בותכל תמייסש רחאל .ינלבס תויהל ךירצ התא םג .גבה

 .התוא ץרה - הנממ קלח

 "םל גבה" תא אצמ - תיצרש המ תא תעצבמ הנליא אלהש הלגמ התא םא

 .הבש

 םירגתאה דחא תא םיגבה חוצליפב םיאור םיתנכתמ הברה - בגא)

 (.עוצקמה לש םיירקיעה

 ,ינחצר בצקב תולמעתה עצבמ קיצ-יא :לניצר גב שי ונלש תינכותל

 .ןוצר תעיבשמ הניא ךסמה לע האצותהו

 תינכותה רופיש

 ?דציכ .רתוי יטלא בצקל רובעל קיצ-יא לע דוקפל של

 ,(הליהשה) ןמז קספ ,תינכותב םינוכנה תומוקמב ,סינכהל ךילע

 .אבה בצמל רבוע אוהש לנפל ןיתמהל קיצ-יאל םורגלש

 :ירוקמה ןונכיתה ךינפל

 :תולמעתהב תוקספה סלנכמ תליה ןובכתב תומוקמ הזיאב

 םידדצל םיידי םע קיצ-יא

 <- ?הקספה סינכת ןאכ םאה

 תולפוקמ םיידי תספדה
, | 

 <--  ?הקספה סינגכת ןאכ םאה



 םוכיסל הרזח תלאש

 (םידמלנ םיגשומ תמישר)

 .וז הדיחיב תדמלש םיגשומה תמלישר ךינפל

 .םתוא רכוז התא םא קודבו םהמ דחא לכ לע רובע

 םיירגוסב םיעיפומה םידומעה ל?רפסמ תרזעב ךנורכז תא ןנערל לכות)

 (.גשומ לכ דיל

 ןמ סמ
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 םויסלו

 רבכ יכ םיווקמ ונא .הנושארה דומילה תדיחלי לש הפוסל תעגה

 רתלוכיב שיש שיגרהל ליחתמ התאו אשונהמ תצק "תמעט" וישכע

 .ךכ לכ ארונ וניא םצעבש "דש"ה לע טלתשהל

 ...רתוי הברה תדמל לבא ,םלטובורו םיחיטש רייצל תדמל

 .בשחמב תוטושפ תוינכות תבתכ *

 .הכירעה יזר לכ תא תדמל =

 .תויגכות תרפישו תנקית <

 .בשחמה תועצמאכ תכשיה =

 ...ךתוא קתרמ ןיידע ןיינעה לכ םא

 (71 דומעב אצמת 2 הדיחי לע םיטרפ) .2 הדיחי תא דומלל רובע



 תובושת

 .רסמה בחורל םינמיס 8/0 םיסנכנ הז בלשב

 8 דומעמ 1 הבושת

 11 דומעמ 2 הבושת

 .ךסמה בחורל םינמלס 40 סיפדמ בשחמה תעכ

 11 דומעמ 5 הבושת

 חטזפדנ 0 :דוקפל של

 םאדאא ץוחללו

 16 דומעמ 4 הבושחת

 00.0 4 דוקפל של

 17 דומעמ 5 הבושת

 6008 4, 2 דוקפל שי

 18 דומעמ 6 הבושת

 600008 2, 4 דוקפל של

 .ךסמה לכ תא קוחמלו

 18 דומעמ 7 הבושת

1 ,+ 6008 

 22 דומעמ 8 הבושת

 האצות דלמת ןתונ םישקמה חול לש ילאמשה הצקב אצמנה קוליחה ןמיס

 :לשמל ,הסנ .םלש רפסמ לש

227 

 .לבקת המ הארתו 22/7 תאז תמועל ,הסנ .3 לבקתי

 25 דומעמ 9 הבושת

 \ז -זה אוה חזפדמ לש רוציקה *

 /\ז 6 אוה 60008 לש רוציקה <

 .הדוקפה לש הנושארה תואב אצמנ רוציקה ללכ ךרדב

1 
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 25 דומעמ 10 הבושת

 :בשחמב הקזחה ןמיס אוה / ןמליסה

 24 דומעמ 11 הבושת

 ץוחללו הנוילעה הדוקפה הבותכ הב הרושה לא ןמסמה תא איבהל ךילע

 א

 26 דומעמ 12 הבושת

 הרקמל חוור רלאשמ בשחמה

 52 דומעמ 15 הבושת

 55 דומעמ 14 הבושת

 41 דומעמ 15 הבושת

 :תונשל ךילע

 45 דומעמ 16 הבושת

5 /\ 2 = 

 .תילילש היהת האצותהש

 15 ץפזאד "40*5=" 70

 " [] ?טרפה ךמש" ;
ָ 

 חוור

 .15000 לש הבוג דע םיעמוש ונחהנא *

 .רתויב ךומנה לילצכ 37 רפסמה תא לבקמ בשחמה <

 45 דומעמ 17 הבושת

 45 דומעמ 18 הבושת

 :ףיסוהל רשפא

 "סגא [1 ";

94 ,100 

 "סמעאפ [] ";

,900 

20 

 "סגא [ ] ";

9 ,500 

 "סזמעמא [] ":

9 ,500 

5 6 

 10 ץקתזאז

1 58 

 20 קתזאצ

 50 פ0טאפ

 40 ץפתזאז

 50 500אע

0 60 60 

 52 ץפזאד

 54 5סאע

 56 ץאזאד

 58 500אעכ



 תואל תחתמ לא ןמסמה תא איבהל רתויב הרצקה ךרדה

 43 דומעמ 19 הבושת

 :תונשל של

 47 דומעמ 20 הבושת

 24 : ץתזאצ "א"

 47 דומעמ 21 הבושת

 15 : תפזאצ "56"

 47 דומעמ 22 הבושת

 12 : ץתזאצ "אא[]|א[1רא[] נא"
 48 דומעמ 23 הבושת

 27 : עאזאד "2"

 26 : תתזאצ "2[ |?"

 25 : ?תזאצ "2 [[ [] ?"
 48 דומעמ 24 הבושת

 7 : ץפזאצ "[]"

 48 דומעמ 25 הבושת

 . דע הלאמש ןמסמה םע תכלל כ"חאו

 49 דומעמ 26 הבושת

 49 דומעמ 27 הבושת

/ 
 שא
- 
// 

5 

 10 : עפזאז

 15 : ץתזאנ

 10 : ץתזאז

 15 : עץתזאצ

 |( 2 2 2 אש

 "ץ || 1]
 "ז [[ 11
 "ץ [[11]
 "ת |11

 שזו 0

7 10 

2 10 

6 10 

8 10 

9 10 

20| 10 

2 10 

 טשזסתמ 40 :

10| 10 

10 10 30 

15 10 40 

15| 100 50 

65 

 18 : ץעאזאצ

 18 : קץגזאד

 18 : ץתזאז

 18 : ץתזאצ

 18 : קץפזאז

 18 : ץתזאז

1 

10 

50 

00 

// 

= 

0 

10 

20 

 חאפ ץוחלל איה 8

 10 אזסדוג 40 :

10, 20 ₪ 

350 0 

40 

50 7% 

6 

70 

3 



 דומעמ 28 הבושת 50

 דומעמ 29 הבושת

 דומעמ 50 הבושת

 דומעמ 51 הבושת

 רלזחהל לק רתול

 דומעמ 52 הבושת

 10 חטזכדמ 40 : 5

 20 10678 10, 18 : קפנאצ "ס"

0 

 30 100ה1₪ 11, 15 : תתעאד "- - 4 4 4 - -"

 40 1065 12, 17 : עתדאד "4 7 +"

 50 10678 13, 17 : תפדאצ "1[]ז"

 60 06218 14, 17 : קפדאד "ז[|ז"

5 

 70 10618 11, 15 : עפנאד "[< 4 4 4 >[.]"

5 

 .א בצמל בשחמה תא

5 

0 10 80/60 

 דומעמ 55 הבושת 7

 65 50עאפ 400, 9

 75 500אפ 900, 9



 ק6"ה יעבצ תמישר
 ירודס רפסמ

6 00 1 0000 30 2 6) 99 2000 

 (ת + (צ4 "0-0 ₪. | 7-2 0 [-ב 0 [-ב 0 7-2 0 ב

 עבצה

 1.8 רוחש

 זס לוחכ

 א קורל

 6 א זלקרוט

 תחעס םודא

 א לוגס

 0 םוח

 זז מ ןבל

 0 רופא

 ד ₪ רלהב לוחכ

 זה א ריהב קורל

 0ט7 צא רלהב זליקרוט

 סח תפע ריהב םודא

 דד סאד לוגס

 צי ס בוהצ

 זס 1אדמא517צ 1178  ריהב-ןבל

65 
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 ב חפסנ

 ןובשח תולועפ עוציב רדס

 :ןובשח תולועפ 5 עצבל עדוי בשחמה יכ עדול רבכ התא

 "+"  :רובלחה .1

 "-"  :רוסיחה .2

 א :לפכה .3

 "/"  :קוליחה |.4

 "א"  :הקזחהו 5

 :אבה ליגרתה תא עצבל וילע דוקפת םא בשחמה סיפדי ךתעדל המ

 קאטזאת>ת %4

 ?14 וא 0

 ! הסנ

 רפסמה תא סיפדה בשחמה הבוגתב

 ?2+5 וא 4*3 :םדוק עציב אוה תינובשח הלועפ וזיא

 תא הליחת עצבל בייח היה בשחמה 14 האצותל עיגהל לדכ ,ןכבזצ

 .2+12-14 :רוביחה תלועפ תא ךכ-רחאו 4-12*3 :לפכה תלועפ

 תא םילבקמ ונייה רובלחה תלועפ תא הלליחת עצבמ היה אוה םא)

 (.20 :האצותה

 לפכ תולועפ ללוכה ינובשח ליגרת עצבמ בשחמה רשאכ !הנקסמ

 ןכמ רחאל קרו הליחת לפכה תולועפ תא עצבי דימת אוה רוביחו

 תלועפ רחאל האב לפכה תלועפ וליפאו .רוביחה תולועפ תא

 .ליגרתב רוביחה

 :אבה ליגרתה תא עצבי בשחמהש רחאל לבקתת האצות הזיא

5+4*5+53 

 !בשחמב ךמצע קודב



 ?קוליחה תלועפ יבגל המו 2

 53+ 3 :אבה ל?יגרתה תא קודבנ אוב

 ?4 וא 2 ,ךתעדל ,לבקתי םאה

 .בשחמב תאז קודב

 קוליח תולועפ תובלושמ וב ליגרת עצבמ בשחמה רשאכ הנקסמ

 האב אלה וליפאו קוליחה תלועפ תא עצבי דלמת אוה רוביחו

 .ליגרתב רוביחה תלועפ ירחא

 רוסיחה תלועב תא רוקח
 ?לפכו רוסיח תולועפ תובלושמ ליגרתב רשאכ הרוק המ 'ע

 וזלא עבקו רוסיחו לפכ ללוכה ליגרת עצבל בשחמה לע דוקפ

 .רוסיח וא לפכ :הליחת עציב בשחמה הלועפ

 הנקסמל תעגה יאדוב תונקדקדב ךיתוריקה תא תעציב םא הנקסמ

 עצבי דימת בשחמה רוסיחו לפכ תולועפ תובלושמ וב ליגרתב יכ

 לבגל םג ךכו .ליגרתב המוקמל רשק אלל לפכה תלועפ תא

 .רוסיחל םדוק דימת אוה - קוליחה

 קוליחו לפכ תולועפ בוליש

 לפכ תולועפ תובלושמ וב ליגרת בשחמה עצבמ רדס הזיא יפל

 ?קוליחו

 :םיאבה םיליגרתה ינש תא עצבל בשחמה לע דוקפ ( )

16 

5 6* 5 

 (קוליח ,לפכ) ?ןושארה ליגרתב הליחת בשחמה עציב הלועפ וזיא 2

 (קוליח,לפכ) ?לנשה ליגרתב הללחת בשחמה עציב הלועפ וזיא
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 בשחמה ליגרת ותואב תובלושמ קוליחו לפכ תולועפ רשאכ :הנקסמ

 .ליגרתב ןתעפוה רדס יפל םתוא עצבמ

 הלבקתה ןכלו קוליחה תלועפ תא הליחת עציב אוה ןושארה ליגרתב

 .18 :האצותה

 הלבקתה ןכלו לפכה תלועפ תא הליחת עציב אוה ינשה ליגרתב

 .2 :האצותה

 ?ל?לגרת ותואב תובלושמ רוסיחו רוביח תולועפ רשאכ הרוק המו

 לפל םתוא עצבמ בשחמה - רוסיחו רוביח םג ךכ לפכו קוליחב ומכ

 .ללגרתב ןתעפוה רדס

 ליגרת
 :םלאבה םירפסמה תעברא ןיב תומיאתמ ןובשח תולועפ לותש

4 5 5 7 = 2 

 .12 האצותה לבקתתש ןכ

 .בשחמב ךמצע קודב

 :אבה ליגרתה יבגל םג ךכו

 .בשחמב ךמצע קודב

 :הקזחה תא רוקח

 :אבה ליגרתה עוציבמ האצותכ לבקתת האצות וזיא

5/\2 * 2 

 ?56 וא 8

 !בשחמב תאז קודב

 .לפכה תלועפל תמדוק דימת הקזחה תלועפ:הנקסמ

 ?קוללחה יבגל הלהי המ רעשל לוכל התא םאה

 .בשחמה תרזעב ךמצע קודב



 :אבה ללגרתה תאצות היהת המ רעשל לכות םאה :ליגרת

17 = 2+3%8/2/2-8 

 !בשחמב ךמצע קודב

 ,קוליח ,לפכ ,הקזח תולועפ תובלושמ םיוסמ ליגרתב רשאכ:םכל]

 ,רוסיחו רוביח

 ה תלועפ תא הלליחת בשחמה עצבי

 הו ה תולועפ תא ןתעפוה רדס יפל ןכמ רחאל

 הו ה תולועפ תא ןתעפוה רדס יפל ףוסבלו

 םיירגוס םע תולועפ
 :אבה ל?גרתה לש האצותה היהת המ

2+5(*5) 

 !בשחמב קודב

 תא הליחת עצבמ בשחמה ,ליגרתב םיירגוס םיעיפומ רשאכ הנקסמ

 !םי;?רגוסה ךותב רשא ןובשחה תולועפ לכ

 :אבה ליגרתב הרקל המ רעשל לכות םאה

2)\ (*(1+5)) 

 ןכמ רחאל ה תלועפ תא הליחת עציב בשחמה הז הרקמב

 ה תלועפ תא ףוסבלו ה תלועפ תא

 :האצותה תא לבקל לדכ םלימיאתמה תומוקמב םיירגוס "לותש"

6 = 2 \ 4 * 9/3 + 2 

0 = 5 * 2 1 + 5 

4 + 16/4 - 2 * 4 = 2 
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 ,וימאותו וםא-ק6 לש ₪05 -הו 845916 -ה תפש דומילל תדחוימה ,תבשחמ תרדיס

 .תורחבומה םירפסהו סיבשחמה תויונח יפדמ לע תאצמ)נ

 :תודיחיה לש רצק רואית ןלהל

 םיטובורו םיחיטש :1 הדיחי

 תא דמלתו 4516 תפשב בשחמ תוינכות לש דוסיה יגשומ תא ריכת הנושארה הדיחיב

 םישקמה חול תלעפהב טולשת ןכ ומכ :וםאו-ק6-ה בשחמ לש תודחוימה הכירעה תוטיש

 .בשחמה לש

 תודימריפו םיילטיגיד םינועש :2 הדיחי

 :תונכית תפש לכב רתויב םיבושחה םיגשומהמ המכ דומילב קוסעת תאז הדיחיב

 .תויפוס תואלולו םייתזורחמו םיירפסמ םינתשמ

 היזיולט-בשחמ יקחשמ חותיפ :3 הדיחי
 ףיסות ךכ ידכ ךות .היזיולט-בשחמ יקחשמ לש תוינכות חותיפב קוסעת תאז הדיחיב

 תטילק ,םייארקא םיכילהת ,יאנת תוארוה :ומכ 849ו6-ב םישדח םיגשומ דמלתו

 .םיכרעמו םסינותנ

 >-כס5 :4 הדיחי

 רחאל .וחש-ק6-ה לש 005-ה סלועל ךתוא סינכת תבשחמ לש תיעיברה תרבוחה

 רתיב לצנל לכות ךכו ,05-ה לש תובושחה תודוקפהמ המכ ריכת תאז הדיחי םייסתש

 .ופש-ם6-ה ךינפב דימעמש תויורשפאה ןווגמ תא תוליעי



 הנידע הקיפרג :5 הדיחי
 םוחתב תוינכות חותיפל תושדקומה תורבוח 3 לש הרדסב הנושארה איה תאז הדיחי

 םילסקיפה לש םסמלוע תא ךינפב הלגנ 5 הדיחיב .(הוסח-ח=5סו טדוסא) הנידעה הקיפרגה

 .תונווגמ תוינכות חותיפל הז עדי לצננו (קוא=1 6)

 תמדקתמ הקיפרג :6 הדיחי
 שומש ךות .תוסה חשפסו טדוסא-ה דומיל ךשמהל תשדקומ תישישה דומילה תדיחי

 בוציע :ומכ תונווגמ תוינכות חותיפל תשגל לכות דמלתש םישדח םייתונכת םילכב

 .ללכושמ תונומת בצעמ חותיפו קנע תויתוא

 תלטמתמ הקיפרג :7 הדיחי
 תאז תושעל ידכ .תוביהרמ תויפרג תוינכות חותיפל תשדקומ תיעיבשה דומילה תדיחי

 ומכ ,הירטמונוגירטה םוחתמ םייטמתמ םיגשומ המכב שומישמ קמחתהל לכונ אל

 .סוניסוקהו סוניסה

 ךתוא דמלנ תבשחמ לש תרוסמה בטימ יפל .הלא םיגשומ ריכהל ךירצ ךניא !הגאד לא

 .שומיש וב השענש שדח יטמתמ גשומ לכ דעצ רחא דעצ

 סינותנ דוביע :8 הדיחי

 בשחמה רצונ םרובעבש רתויב םיבושחה םימוחתה דחא דומילל תשדקומ תאז הדיחי

 .םינותנ דוביע -

 רפס תיינב :ומכ םינוש םימוחתב רובצתש עדיה תא םשייתו צבוק והמ ךתוא דמלנ

 ..דועו וטול תולרגהל בקעמ תוינכות ,קסיד לע תונומת תרימש ,םינופלט

 תבשחוממ היצמינא :פ9 הדיחי

 ומכ םידחוימ םילכ לוצינ ךות םיללכושמ היצמינא יטרס חותיפל תשדקומ תאז הדיחי

 .תא%ז תושעל ךל ורשפאיש ם4516-ה תפשב סטז -ו ד



 ."תבשחמ" תרבח תחתפמש ,השדח תודמול תרדסב הנושארה איה "תיאנס"

 תילגנאבו תירבעב םילימ לש האירקו הביתכב דמולה תא לגרתל תדעוימ "תיאנס"

 .תיתריצי ךרדב

 .הל םיאתמה רויצ שי הלימ לכל רשאכ ,םילימ לש הירפס ללוכ טקסידה

 .ונוצרכ םימיאתמ םירויצו םילימ ףיסוהל דחא לכל תרשפאמ הנכותהו החותפ הירפסה

 לע םיססבתמה םיקחשמ רפסמב קחשל ןתינ הירפסב תואצמנה םילימה רגאמ ךותמ

 :סילימהו םירויצה

 .םירויצל םילימ תמאתה יקחשמ 6

 .סינווגמ לצאפ יקחשמ

 האירקה תונמוימ םג רבגת ,םיקחשמהו תריוצמה הירפסה תריציב שיש האנהל ףסונב

 .תילגנאבו תירבעב הביתכהו



 אובמ

 .ןםו/ו-ם6> לע תילגנאו תירבע תופשב תונבתכ סרוק חתפל המייס ונתרבח

 :תללוכ תכרעמה

 .(טקסיד לע) הנכות

 .םילילמתו הכרדה תרבוח 6

 ךלש בשחמה לע קתקתל רבכ לכות ימצע דומיל תועש 12-כ ךותש ,ךכ היונב הנכותה

 .ךיתועבצא 10 לכב שומיש ךות םילילמת דבעמ וא הביתכ תנוכמ לכ לעו

 .םידמול לש בר רפסמ לע החלצהב התסונ ונחתיפש דומילה תטיש ,בגא

 דומילה תטיש

 .תוקד 30-15 אוה רועיש לכ ךשמ ונתכרעהל .םירועיש 20-ל דומילה תא ונקליח

 .םישדח םינמיס 2 קתקתל דמלת רועיש לכב

 :דומילל תויצפוא רפסמ שי רועיש לכל

 .תדמלש םימדוק םינמיסב םבוליש ךות םישדח םינמיס קותקת :יסיסב דומיל 8

 ךילעו הרושה ךרואל הצר "תבנראה" -רצק קחשמ וה% :"תבנראה" דגנ ץורימ 68

 .הנוכנ תוא לע תשקה םא קר םדקתמ התא - התוא גישהל

 .תורוש 3 תונקיידב קתקתל ךילע ןאכ :ימצע ןחבמ 6

 .ןחבמה תא תבתכ ובש בצקה המ םג בשחמה ךל עידוי ,םויסב

 םיעיפומה םיטסקטה דחא תא ךסמה לע קתקתל ךילע הז בצמב :םילילמת-דבעמ %

 תואיגש וב ולפנ םא ךל עידומו ותוא קדוב בשחמה טסקטה תביתכ רמגב ,תרבוחב

 .ךלש הביתכה תוריהמ לע ךל עידומ בשחמה - תואיגש ןיא םא .ןנקתל לכותש ידכ



 .תירבע הסריגב וימאותו ופאו-ס6 רובע תבשחמ לש וגול תכרע רואל האצי 1987 ראוניב

 :הליכמ ,"בצה לש ומלוע" תארקנה ,תבשחמ לש וגולה תכרע

 תבשחמ תרבח י"ע החתופש תירבעה הפשב יפרג וגול לש תדחוימ הנכות 68

 (םיכילה) תוינכות בותכל תרשפאמ הנכותה .הדימל תוכרעמ - מ"עב למ

 וגולה תפש תא דומלל רשפאי רשא רבד ,תירבעב ((080) וגול תונכיתה תפשב

 תוינכות חתפל תרשפאמ תאז הנכות .םוסחמ הווהת תילגנאה הפשהש ילבמ

 .םיאלמ םייביסרוקר םיכילה תוללוכה תומכחותמ תויפרג

 תבשחמ תורבוח תרדסב הנושארה - "1-תבשחמ" :הכרדה תרבוח 8%

 .תירבעה הסריגב וגולה תפש דומילל תושדקומה

 :תורטמ רפסמ שי הנושארה דומילה תדיחיל

 תויסיסבה תודוקפה םעו "בצה" סע תורכיה תושעל 6

 .תורוצ טטרשל ידכ ,וילא תורושקה

 .(תוינכות) םיכילה בותכל דציכ דומלל 6

 ./080-ל תודחוימה הכירעה תוטיש תא דומלל 6

 ךותו תונווגמ תומישמ עוצב ידכ ךות ,תינתלעפ ךרדב תאז השעת תבשחמ לש הכרדכ

 .וגול תפשב תונכתה תונורקע תא דמלת ךכ ידכ

 ךלש תונכתה תלוכי תא וקימעיו וביחרי רשא תופסונ 'זומיל תודיחי ועיפוי ךשמהב

 .תבשחמ לש "תירבע יפרג וגול" הנכותב דימתמ שומיש ךות ,וגול תפשב

 ובל םיש

 תרבוחב .תירבע יפרג וגול דומילל תבשחמ לש הינשה תרבוחה רואל האצי 1987 ינויב

 רבד .ךסמה לע םינוש סינוויכב בצה תא בבוסל דמלת ,"תולעמו תויווז" תארקנה ,תאז

 חתפל ףאו בשחמ קחשמב ףתתשהל ,ךסמה לע תוביהרמ תורוצ טטרשל ךל רשפאי הז

 .הזכ קחשמ
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 דיוצמה ,ינדיתע ברק סוטמ לע טלוש התא וב ,יגטרטסא הלועפ קחשמ והז

 .דיתעב קר תמייק היהתש היגולונכטב

 וליאכ ,סוטמה לש םימיהדמה םיעוציבב הפוצ אלא ,סייטה בשומב בשוי ךניא םעפה

 .וירוחאמ סט התא

 עקרקה תוחוכל עייסל תנמ לע ,תונכוסמ תויפקתה תומישמב אז=-ה תא סיטהל ךילע

 .תונשקעב םדקתמה ,ביואה תא ףודהל םילעופה םסיהו

 דדומתהל ךילע ,תורטמה רבעל הסיטה ידכ ךות - רתויב תוירגתא ןה ךלש תומישמה

 .ביואה לש טוריי יסוטמ סע םג

 ,הפועת תודש תוללוכ תויגטרטסאה תורטמה .ידממ-תלת יגטרטסא הלועפ קחשמ והז

 .רשק יזכרמו תשורח יתב

 תוענוממ תורטמ .תורהנו םייא ,תושבי תוראתמה ,תוימלוע ללכ תופמ 8 ללוכ קחשמה

 .הירליטראו תוללוצ ,תוינא ,םיקנט :תוללוכ

 ..םיירטכאה םיימשה רבע לא ארמהו סייטה תדסק תא שובח - םילעופ אז=-ה יעונמ



 ידמימ-תלת תואקתפרה קחשמ
 םי תולוצמב

 הדשב םיעיפומ ,םהלש תירקיעה הנמל ךתוא ךופהל םינינועמה ,םיירזכא םי ירוצי

 הדלרמזאה בהז הנהו - הנשי הבית לש הסכמ םירמ ,הנימי קמחתמ התא .ךלש היארה

 - ?ךל תורקל לוכי דוע המ - לזוא ךלש ריואה יאלמ .ךיתובקעב םיפרוט םיגד !ךינפל

 ראשהלו זונגה רצואב תוכזל תנמ לע תוזירזו הבשחמ שרודה קחשמ והא ...דואמ הברה

 .םייחב

 .םיידמימ תלת םירדח 100 ללוכ "ןומטמה תדוכלמ"

 .ומצע ינפב רגתא אוה רדח לכ

 ןומטמל עיגהל ידכב ,ידמימ תלת לולסמ בטיה ןנכתלו בהזה יליטמ תא רתאל ךילע

 .םירדחב םיאצמנה םינושה םיצפחב רזעהל ךרטצת ףא םיתיעל .ףסכנה

 .םייתודידיה םיגדה ךתרזעל ואובי הזכ הרקמב ,רתויב םישק םיבצמל עלקתש ןכתי

 רשא ,תוחתפמ ךכרדב םירהל חכשת לא !חתפהל תברסמ ףסונ רדחל תלדהש ןכתי

 .הז לושכמ לע רבגתהל ךל וליעוי



 תבשחמ יטרט 4% 9%

 םיגצומה ולא ומכ (השפנה) היצמינא יטרס רוציל דחא לכל רשפאת "תבשחמ יטרס"

 םדוק עדי וא תונכתב עקר םוש שרדנ אל ,םימכחותמה בשחמה .יקחשמבו היזיולטב

 .היצמינאה יטרס תונורקעב

 :הליכמ "תבשחמ יטרס"

 ןיב ,רשפאמ רשא ,תירבעה הפשב חחושמה היצמינאו ללוחמ ליכמה טקסיד 1
 :דואמ יתודידי ןפואבו ,ראשה

 .דועו דועו םיסוטמ ,תויח ,םישנא ומכ תויומד רוציל 8

 .היצמינא טרס לבקתיש הזכ ןפואב ךסמה לע תויומדה תא עינהל
 טרסה תא גיצהל לכות ךכו ,טקסידה לע םיטרסהו םירויצה לכ תא רומשל 8

 .הצרתש תע לכב רוציתש
 .טרסב תוניגנמ בלשל 8

 :התרזעב רשא דומיל תרבוח 2

 דימעמ היצמינאהו הקיפרגה ללוחמש תויורשפאה לכ תא לצנל דמלת 8

 .ךתושרל

 יטרס ךמצעב רוצילו םייבל לכותש ,ךכ היצמינאה יטרס תונורקע תא דמלת 68
 .היצמינא

 ,ךכו תונווגמ תומישמ עוציב ידכ ךות תינתלעפ ךרדב תאז השעת תבשחממ לש הכרדכ

 .הנושאר הגרדממ תיתריצי היוחל ךופהי היצמינא יטרס חותיפ ,םיווקמ ונא

 ובל סיש

 דומע האר) "תבשחמ ירויצ" הנכותה תרזעב רוציתש עקר ירויצ טרסב בלשל לכות

 .םיננע םיפחרמ עקרב רשאכ ,םימשב ףולחל סוטמל סורגל לכות ,אמגודל ,ךכ .(םדוק

 ."תבשחמ ילילצ"ב רוציתש תוניגנמ בלשל לכות ןכ ומכ

%% 3% 99 960% (- 


